CONSELHO GERAL
MINUTA DE ATA – REUNIÃO N.º 8
Aos 12 dias do mês de março de 2020, pelas 18:00, reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Santiago do Cacém (AESC) para dar cumprimento à Ordem de Trabalhos que abaixo se elenca.
1.

Informações;

2.

Análise e aprovação da ata da reunião n.º 7;

3.

Análise e aprovação do relatório de Gonta de Gerência: ano económico 2019;

4.

Apreciação do relatório periódico de execução do Projeto Educativo;

5.

Apreciação do relatório periódico de execução do Plano Anual de Atividades;

6.

Balanço do acompanhamento da ação dos demais Órgãos de administração e gestão;

7.

Nomeação da comissão eleitoral – Orçamento Participativo 2020;

8.

Aprovação do mapa de férias do Diretor.

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representantes do Pessoal Docente – Anabela Gonçalves, Anabela
Rodrigues, Dina Rodrigues, José Rui Ferreira e Sandra Ruivo; representantes do Pessoal não-Docente – Ana Maria
Henriques; representantes dos Pais e Encarregados de Educação – Carla Breu, Célia Soares, Helena Soares, Lénia Gil
e Rui Malveiro; representante do Município – Robertina Pinela; representantes da Comunidade Local – Álvaro Pinto
e Inês Almeida; 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 a sua presença, juntamente com o Diretor e a Subdiretora,
numa reunião, dinamizada pela Direção Geral de Educação, sobre Planos de Inovação, no passado dia
12.02.2020. Informou ainda que este Órgão realizará, previsivelmente, uma reunião extraordinária no dia
26 de março para se debruçar sobre a candidatura do Plano de Inovação do AESC. O Diretor prestou
algumas informações relativas ao Plano de Inovação, à avaliação externa do Agrupamento e ao plano de
contingência. O conselheiro Álvaro Pinto informou que o Centro de Ciência Viva do Lousal estará fechado
ao público, mas ativo nas suas atividades internas, a partir de hoje.

2.

A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes na respetiva reunião.

3.

O relatório de Conta de Gerência: ano económico 2019 foi analisado e aprovado por maioria.

4.

O relatório periódico de execução do Projeto Educativo foi apreciado favoravelmente.

5.

O relatório periódico de execução do Plano Anual de Atividades do Agrupamento foi apreciado
favoravelmente. A adenda ao Plano, agora apresentada, foi aprovada por unanimidade.

6.

O relatório sobre o acompanhamento da ação dos demais Órgãos de administração e gestão, elaborado
por uma comissão especializada do Conselho Geral, designada para este efeito, foi analisado e apreciado
favoravelmente. Este documento será disponibilizado na página oficial do AESC.

7.

Foi nomeada a comissão eleitoral para o Orçamento Participativo 2020, que será composta por um
professor e cinco alunos, a saber: professor Filipe Amador; Helena Grilo, Catarina Silva, Gonçalo Mateus,
Joana Martins e Jet Vos.

8.

O mapa de férias do Diretor foi aprovado por unanimidade.
_____________________________

_____________________________

(Anabela Rodrigues)
A Secretária

(Anabela C. Alves Gonçalves)
A Presidente
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