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MINUTA Nº 20180207


Assuntos tratados e/ou deliberações:
Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, reuniu pelas dezoito horas, na escola JI/

EB1 Alumieira, o Conselho Geral a fim de retomar os trabalhos.
Antes de dar início aos trabalhos foi feita pequena visita às instalações e apresentada a escola pelo 

seu coordenador, Alberto Santos, quanto a pontos fortes, fracos, ameaças e potencialidades.
De seguida, foi lida resposta a enviar ao requerente Luís Sottomayor Braga, que foi considerada 

conforme o decidido na reunião anterior.

Ponto cinco: Aprovação do relatório de contas de gerência.
O relatório foi aprovado na generalidade tendo-se sugerido a introdução de alguns esclarecimentos 

a realizar para reunião futura.

Ponto sete: Aprovação Plano Plurianual de Atividades 2017-2019 e Plano Anual de Atividades 
2017-2018.

Considerou-se pertinente e recomendou-se a elaboração do Plano Plurianual de Atividades 
2018-2021, depois de aprovado o Projeto Educativo 2018-2021, que se presume a acontecer em 

data próxima. 
O Plano Anual de Atividades foi aprovado e recomendou-se que este plano contenha a maioria das 

atividades a realizar durante o ano letivo.
Neste ponto foi debatida situação dos alunos que não seguem o seu percurso formativo no 

agrupamento e dos alunos que em situação de primeira matrícula não o fazem nas escolas do 
agrupamento. Recomendou-se a dinamização de um estudo tentando perceber-se as possíveis 

situações de fuga, para que ainda seja possível tomar providências antes do final do ano letivo.

Ponto oito: Apreciação relatório periódico de execução do Plano de Atividades 2017-2018.
O relatório foi apreciado e aprovado.

Ponto nove: Apreciação do relatório da secção de autoavaliação referente ao ano letivo 

2015-2016.
Apreciado o relatório considerou-se haver pertinência das conclusões apresentadas pelo mesmo.

página �  de �1 2

CONSELHO  
GERAL



Agrupamento de Escolas de Loureiro  |  151609 
  Oliveira de Azeméis

Ponto dez: Definição de critérios para participação em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas.
Foi aprovada por unanimidade deliberação definindo critérios para participação em atividades 

pedagógicas, científicas, culturais e desportivas.

Ponto onze: Identidade do Agrupamento.
Considerou-se haver necessidade de um plano de comunicação que traduza a missão e valores do 

agrupamento, bem como, maior divulgação de boas práticas e méritos dos alunos e profissionais.

Ponto doze: Plano de ação do Conselho Geral 2018.
O plano de ação foi aprovado. Foi sugerida iniciativa que teve acolhimento pelos presentes: 

convidar associações recreativas e culturais, da área geográfica do agrupamento, para 
apresentação da sua atividade a escola(s) do agrupamento.

Ponto treze: Orçamento Participativo de Oliveira de Azeméis “Escolas 2017”. 

Desconhece-se para quando a execução da obra do projeto vencedor. O Presidente envidará 
diligências para obter mais informações.

Neste ponto o presidente sugeriu que a acontecer novo orçamento participativo deve o 
agrupamento tomar providências no sentido de que haja mais projetos e mais escolas envolvidas, 

promovendo a participação e o empreendedorismo. Tal reflexão teve o acolhimento dos presentes.

Secretário da reunião 
Ricardo António Barros Teixeira Carvalho

Presidente do Conselho Geral 
Felisberto Augusto Moura Neves
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