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CONSELHO GERAL  
MINUTA DE ATA –  REUNIÃO Nº 7 

 

Aos 28 dias do mês de novembro 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 6; 

3.  Apreciação do relatório de acompanhamento e avaliação da execução do projeto educativo; 

4.  Apreciação do relatório de execução do contrato de autonomia;  

5.  Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento – 2020; 

6.  Análise e aprovação do plano anual de atividades (2019/2020); 

7.  Análise e aprovação do plano interno de formação (2019/2020). 
 

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: representantes do Pessoal Docente – Anabela Gonçalves, 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 – Jaime Cáceres e Robertina 

Pinela; representantes da Comunidade Local –  Mafalda Abrunhosa (em substituição de Álvaro Pinto), Inês Almeida e 

Isabel Pereira; Diretor – Manuel Mourão. 
 

De acordo com a ordem de trabalhos estabelecida, as informações/deliberações tomadas foram as que se seguem: 
 

1. A Presidente informou os presentes sobre as exposições remetidas aos serviços da tutela, a 28 de 

outubro, sobre a avaria das caldeiras de aquecimento dos balneários da escola secundária e sobre a 

escassez de assistentes operacionais, não tendo obtido resposta. A Presidente da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação informou que também enviou comunicação aos serviços sobre estas matérias, 

não tendo, também, obtido resposta. O Diretor prestou informações relativas a estes dois assuntos, 

referindo que a caldeira será reparada, prevendo-se que no segundo período esteja já em funcionamento. 

Em relação ao número de assistentes operacionais, informou que a situação não é tão grave como no 

início do ano letivo, ainda que o problema não esteja sanado. Prestou, por fim, informações sobre a 

ausência/falta de colocação de alguns professores e as diligências tomadas no sentido de ultrapassar este 

constrangimento ao normal funcionamento das atividades letivas.  

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

3.  Foi analisado e apreciado o relatório de acompanhamento e avaliação da execução do projeto educativo, 

tendo os conselheiros tecido algumas considerações sobre o documento em apreço, nomeadamente 

sobre as metas não alcançadas no passado ano letivo. Sugeriu-se que algumas das metas previstas no 

projeto educativo fossem revistas em sede própria. 

4.  O relatório de execução do contrato de autonomia foi apreciado de forma favorável. 

5.  Foram definidas e aprovadas por unanimidade as linhas orientadoras para a elaboração do projeto do 

orçamento de 2020. O documento será disponibilizado na página oficial do agrupamento. 
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6.  Foi analisado e aprovado por unanimidade o plano anual de atividades (2019/2020). 

7.  O plano interno de formação 2019/2020 foi analisado e aprovado por maioria. 

 

 

 

 
 

_____________________________ _____________________________ 

(Fernanda Lourenço) (Anabela C. Alves Gonçalves) 

A Secretária A Presidente 


