
 

 

 

 

 
 
 

 

Reunião de 07 de  março  de 201 9 
 

Leitura e aprovação da ata da reunião 
anterior. 

Depois de lida a ata da reunião de 22 de 

novembro de 2018 a mesma foi apro-

vada por unanimidade. 

 

Análise do relatório de contas do ano 
2018.  

O relatório de contas de 2018, que tinha 

sido previamente distribuído a todos os 

conselheiros, foi apresentado pela dire-

tora do Agrupamento. Constatou-se 

que, apesar de todos os constrangimen-

tos orçamentais e mediante a gestão 

criteriosa dos recursos disponíveis, tem 

sido possível continuar a cumprir todos 

os encargos orçamentais. Depois de ex-

plicitadas algumas questões colocadas 

por alguns conselheiros, todos votaram 

favoravelmente a sua aprovação. Res-

salvou-se contudo que deve ser conti-

nuado o esforço visando evitar o des-

perdício de refeições pois continua a 

haver refeições confecionadas e não 

consumidas, pela falta de comparência 

dos alunos. 

 

Regulamento da bolsa de manuais  

 

O regulamento da bolsa de manuais 

descreve os direitos e deveres dos in-

tervenientes e define as regras e proce-

dimentos a adotar no empréstimo e de-

volução de manuais da Bolsa de Manu-

ais Escolares, cedidos e/ou adquiridos 

pela Ação Social Escolar. 

Tendo como linha orientadora que atri-

buição de manuais escolares é sempre 

Assuntos 

1. Leitura e aprova-

ção da ata da reu-

nião anterior. 

2. Análise do relató-

rio de contas do 

ano 2018.  

3. Regulamento da 

bolsa de manuais. 

4. Processo de avalia-

ção de desempe-

nho da Diretora. 

5. Outros assuntos. 

 

 

Presenças 

Na reunião estiveram 

presentes doze conse-

lheiros. 

 

 

efetuada a título de empréstimo, o regula-

mento foi aprovado por todos os conselheiros 

presentes. 

Este regulamento fica disponível para consulta 

na página Web deste agrupamento de escolas 

Processo de avaliação de desempenho da Di-
retora. 

Estando a diretora deste agrupamento pres-

tes a concluir um ciclo avaliativo e sendo, à 

face no disposto na portaria nº 266 de 2012, 

função deste conselho geral proceder à avali-

ação interna da diretora, debateu-se o pro-

cesso conducente à produção dessa avaliação. 

Contudo, tendo-se constatado que o mandato 

dos representantes dos pais e encarregados e 

educação está prestes a expirar decidiu-se 

que primeiro importa proceder à eleição des-

tes representantes para o biénio 2019-2021, e 

depois de lhes dar posse é que se definirá a 

comissão que irá propor a este conselho uma 

avaliação da diretora. 

Outros assuntos. 

 

Ainda na sequência do ponto anterior enten-

deu-se que a Reunião Geral de Pais e Encarre-

gados de Educação do Agrupamento deverá re-

alizar-se a uma segunda-feira, às 18:30h para 

facilitar a presença dos pais na referida reunião. 

 

 

O Presidente do Conselho Geral 

Domingos Bacelar de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas André Soares 

Boletim do Conselho Geral 


