AEDLV -Agrupamento de Escolas e JardinsdeInfância D. Lourenço Vicente
Ano letivo 2016/2017
Data: 07/02/2017
Sala: 8
Hora: 19:00h
A Presidente:
Nos termos e para os efeitos do número 4 do artigo 34º, do Código do Procedimento
Administrativo, foram aprovadas a ata e as propostas a seguir discriminadas, constituindo o
presente documento a ata em minuta:
Aprovação da ata n.º 1 de
Foi aprovada por unanimidade.
08/11/2016
Ponto 1
Informações
 A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de alteração do Patrono da
escola sede do Agrupamento, para Dr. João das Regras.
 A Presidente do Conselho Geral fez uma declaração para a inspeção a atestar a
aprovação da constituição das assessorias técnico-pedagógicas.
Ponto 2
Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo – Ponto de Situação
 A professora Cláudia Silvestre, Coordenadora das AEC’s fez uma breve
apresentação sobre o funcionamento das AEC’s, tendo respondido a algumas
questões e registado algumas sugestões da parte dos presentes.
 Acerca do pedido de esclarecimento sobre a constituição dos grupos/turma das
AEC’s a resposta dada pelo diretor do Agrupamento foi satisfatória.
Ponto 3
Definição das linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento
 Foram definidas as linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento.
Ponto 4
Apreciação do relatório intercalar do Plano Anual de Atividades
 Foi apresentado o relatório intercalar do Plano Anual de Atividades.
Ponto 5
Orçamento Participativo das Escolas (ponto 1, artigo 7º, do Despacho n.º 436–
A/2017, de 6 de janeiro)
 O diretor do Agrupamento fez uma exposição em que inteirou o Conselho Geral
sobre o Orçamento Participativo das Escolas.
 O Conselho Geral delegou no diretor do Agrupamento a competência de nomear
a comissão eleitoral.
Ponto 6
Outros Assuntos
 Foi proposto proceder a alterações ao regimento do Conselho Geral, o que
acontecerá na próxima reunião.
E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, tendo eu, na qualidade de
Presidente do Conselho Geral, mandado lavrar a presente minuta.
Conselho Geral
Ata n.º 2 em Minuta
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