CONSELHO GERAL
Assuntos tratados/deliberações da reunião nº 14 de 28 de julho de 2016
Ponto 1 – Aprovar a ata da reunião anterior.
O documento foi aprovado.
Ponto 2 – Informações.
Informações relevantes por parte do Diretor:


A página na internet do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras vai ser atualizada com
uma nova imagem e novo grafismo.



Resultados escolares do 3º período.



Moção do Conselho Municipal de Educação para, junto do Ministério da Educação,
diligenciar a requalificação de escolas do Município, entre as quais se encontra a Escola
Básica Professor Delfim Santos.



Obras de requalificação na Escola Básica Professor Delfim Santos: reparação da parede do
pavilhão e instalação de uma nova central telefónica. Foi adquirido mobiliário (mesas e
cadeiras) para o Bloco F e foi feita a substituição da cablagem dos telefones.



Na Escola Secundária D. Pedro V será feita a requalificação dos balneários.



Irão ser reiniciadas por parte da Câmara Municipal de Lisboa, até ao final do ano civil, as
obras na Escola Básica Frei Luís de Sousa, seguindo-se a intervenção na Escola Básica
António Nobre.



A Câmara Municipal de Lisboa autorizou a abertura de mais uma sala de Jardim de Infância
na Escola Básica António Nobre.

Informações relevantes por parte da Presidente:
 Nomeação por parte da Câmara Municipal de Lisboa dos representantes do Município para
o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.
Ponto três – Aprovar o Relatório Final de avaliação final do PAA de 2015/16.
O documento foi aprovado.
Ponto quatro – Apreciar e aprovar o documento sobre “Organização do ano letivo 2016/17”.
O documento foi aprovado. Foi levantada a questão sobre o número de horas atribuído à
Coordenação de Estabelecimento. Após discussão sobre o tema, foi proposta a alteração da ordem
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de trabalhos, acrescentando o ponto 6 – Mandatar a Direção para solicitar à tutela o reforço do
crédito horário para Coordenação de Estabelecimento.
A alteração da ordem de trabalhos foi aprovada.
Ponto cinco – Aprovar a planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) para o
ano letivo 2016/17.
O documento foi aprovado.
Ponto seis - Mandatar a Direção para solicitar à tutela o reforço do crédito horário para
Coordenação de Estabelecimento.
A proposta foi aprovada, ficando a Direção mandatada para o referido efeito.

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, 5 de agosto de 2016

A Presidente do Conselho Geral
_________________________________
(Fernanda Maria Veríssimo V. Rosário)
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