CONSELHO GERAL
MINUTA DE ATA – REUNIÃO Nº 6
Aos 17 dias do mês de outubro de 2019, pelas 18:00, reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Santiago do Cacém para dar cumprimento à Ordem de Trabalhos que abaixo se elenca.
1.

Informações;

2.

Análise e aprovação da ata da reunião n.º 5;

3.

Apresentação dos cronogramas de trabalhos do Conselho Geral;

4.

Apresentação e aprovação da Carta de Missão do Diretor;

5.

Apreciação e aprovação do relatório final de execução do Plano Anual de Atividades (2018/2019);

6.

Apreciação do relatório de execução do Plano de Formação (2018/2019).

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: representantes do Pessoal Docente – Anabela Gonçalves, Anabela
Rodrigues, Dina Rodrigues, Fernanda Lourenço, José Rui Ferreira, Mª Isabel Silva e Sandra Ruivo; representantes do
Pessoal não-Docente – Ana Maria Henriques e Sara Costa; representantes dos Pais e Encarregados de Educação –
Carla Breu, Célia Soares, Helena Soares, Lénia Gil e Rui Malveiro; representante do Município – Isabel Contente;
representantes da Comunidade Local – Mafalda Abrunhosa (em substituição de Álvaro Pinto), Inês Almeida e Isabel
Pereira; representante dos Alunos – Simão Boavista; Diretor – Manuel Mourão.
De acordo com a ordem de trabalhos estabelecida, as deliberações tomadas foram as que se seguem:
1.

A Presidente informou os presentes sobre a sua comunicação de resposta, remetida a um encarregado de
educação, no dia 29 de julho, sobre o recurso hierárquico interposto a este Órgão. O Diretor prestou
informações relativas ao funcionamento do agrupamento no início deste ano letivo, nomeadamente a
escassez de assistentes operacionais, a ausência/falta de colocação de alguns professores e o problema do
aquecimento da água nos balneários da escola secundária Manuel da Fonseca.

2.

Foi aprovada a ata da reunião anterior por unanimidade dos conselheiros presentes na respetiva reunião.

3.

A Presidente apresentou dois cronogramas: um para o quadriénio 2019-2023 e outro para o presente ano
letivo. Estes documentos foram analisados e aprovados pelos conselheiros por unanimidade. Estarão
disponíveis para consulta na página eletrónica deste agrupamento de escolas.

4.

O Diretor apresentou a sua Carta de Missão (em cumprimento da Portaria n.º 266/2012 de 30 de agosto).
Este documento, aprovado por unanimidade, será disponibilizado na página eletrónica do agrupamento.

5.

Foi apreciado o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades (2018/2019), tendo sido feitas
algumas sugestões de melhoria. O documento foi aprovado por unanimidade.

6.

Foi lido e analisado o relatório de execução do Plano de Formação (2018/2019), tendo sido apresentadas
algumas sugestões de melhoria.
_____________________________

_____________________________

(Anabela Rodrigues)
A Secretária

(Anabela C. Alves Gonçalves)
A Presidente
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