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Reunião de Conselho Geral de 12/07/2018 

DELIBERAÇÕES 

 

Foram tomadas as seguintes deliberações: 

1. O Conselho Geral aprovou, por unanimidade dos membros presentes, a proposta das 

AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) para o ano letivo de 2018/19. 

2. O Conselho Geral analisou e aprovou o Relatório Final de execução do PAA, sugerindo 

a inclusão, em próximos relatórios, de informação relativa à substituição de atividades 

e/ou inserção/não realização de atividades. 

3. O Conselho Geral apreciou e deu parecer favorável ao balanço do cumprimento do 

Projeto Educativo de Agrupamento. 

4. O Conselho Geral aprovou as Linhas gerais de lançamento do ano letivo de 2018/19, 

nomeadamente a execução do Plano de Ação Estratégica e os critérios de organização dos 

horários, tendo como orientação a promoção do sucesso escolar. 

5. O Conselho Geral analisou o documento “relatório de Autoavaliação CAF (Common 

Assessment Framework)”, refletindo sobre as conclusões e medidas a implementar e/ou 

alterar na sequência dos resultados plasmados no documento. 

6. Por unanimidade, o Conselho Geral enalteceu e expressou um voto de louvor a todos os 

alunos membros da Associação de Estudantes, considerando que estes alunos dignificaram 

o Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide, sabendo pautar a sua intervenção por 

valores de cidadania responsável, participativa, comprometida e eticamente 

irrepreensível, constituindo-se como um exemplo para todos os alunos da comunidade. 

Assim, o Conselho Geral aprovou que fosse atribuído aos alunos que integraram a 

Associação de Estudantes do ano letivo de 2017/18 o diploma de “Quadro de Valor”. 

7. Foi aprovado um calendário interno ao Conselho Geral orientador do processo 

conducente à abertura de concurso para Diretor do Agrupamento relativo ao quadriénio 

de 2019/20 a 2022/23. 

 

A Presidente 

16/07/2018 

Carla Barreto 


