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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 6 de junho 2014 (5º reunião) 

 

 

Ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um - Assuntos antes da ordem do dia; --------------------------------------------------------- 

Ponto um um - Apreciação e deliberação sobre a ata da reunião anterior; ------------------- 

Ponto um dois - Informações. ---------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois - Assuntos da ordem do dia; --------------------------------------------------------------- 

Ponto dois dois. – Apreciação dos critérios de organização dos horários; ---------------------- 

Ponto dois  três – Apreciação do balanço do segundo período do: ------------------------------- 

----Ponto dois  três um - Contrato de autonomia; --------------------------------------------------- 

----Ponto dois  três dois - Plano anual de atividades; ----------------------------------------------- 

----Ponto dois  três três - 6ª Monitorização do Plano de Melhorias; ----------------------------- 

----Ponto dois  três quatro - Resultados do sucesso/insucesso dos alunos; --------------------- 

Ponto dois quatro – Aprovação da proposta de aplicação da Portaria 44/2014 de 20 de 

fevereiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois cinco – Aprovação do mapa de férias da diretora. ------------------------------------ 

Ponto três - Outros assuntos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um - Assuntos antes da ordem do dia ---------------------------------------------------------- 

Ponto um um - Apreciação e deliberação sobre a ata da reunião anterior. Foi aprovada a 

ata da reunião anterior por todos os conselheiros, com a abstenção da representante do curso 

de educação e formação de adultos. ---------------------------------------------------------------------- 

Ponto um dois - Informações. ----------------------------------------------------------------------------- 

Não esteve presente na reunião o Representante da RUMO – Cooperativa de solidariedade 

social, Augusto Sousa; a Representante da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do 

Barreiro, Teresa Dias; a Representante da Câmara Municipal do Barreiro, Regina Janeiro e a 

Representante da Associação de pais, Isabel Martins. A senhora Diretora também não esteve 

nesta reunião. A representante do curso de educação e formação de adultos para o conselho 

geral é a discente Idalinda Piteira R. Dez-Reis, que tomou posse nesta reunião. A presidente 

do conselho geral informou ainda que no dia vinte e três de abril enviou para a DGestE os 

ofícios referentes à preocupação deste conselho geral face à falta de pessoal não docente 

existente nas escolas do Agrupamento, ao deficiente funcionamento do parque informático e 

a comparticipação das visitas de estudo para os alunos carenciados. Relativamente a todas 

estas questões ainda não foi dada qualquer resposta. A presidente do conselho geral 

agradeceu à camara municipal do barreiro a oferta do passeio no barco Pestarola que a 

autarquia ofereceu à escola no âmbito do clube europeu. A presidente informou ainda que 
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esteve presente numa reunião a convite da autarquia, no dia vinte e um de janeiro. Foi 

entregue à presidente do conselho geral pelos serviços administrativos um documento onde 

são especificadas as classificações económicas referentes às despesas presentes no 

orçamento. Este documento foi enviado a todos os conselheiros. ------------------------------------ 

Ponto dois dois. – Apreciação dos critérios de organização dos horários; ----------------------- 

O conselho geral aguarda o documento final sobre os critérios de organização de horários. --- 

Ponto dois  três – Apreciação do balanço do segundo período do: -------------------------------- 

----Ponto dois  três um - Contrato de autonomia; ----------------------------------------------------- 

O conselho geral apreciou favoravelmente o balanço do segundo período referente ao 

contrato de autonomia. -------------------------------------------------------------------------------------  

----Ponto dois  três dois - Plano anual de atividades; ------------------------------------------------- 

O conselho geral deu o parecer favorável ao balanço do PAA. ----------------------------------------  

----Ponto dois  três três - 6ª Monitorização do Plano de Melhorias; ------------------------------- 

O conselho geral deu a sua apreciação favorável à 6ª Monitorização do Plano de Melhorias, 

ficando a aguardar o relatório final desta monitorização. --------------------------------------------- 

----Ponto dois  três quatro - Resultados do sucesso/insucesso dos alunos; ---------------------- 

O conselho geral aguarda esclarecimentos sobre estes documentos. --------------------------------  

Ponto dois quatro – Aprovação da proposta de aplicação da Portaria 44/2014 de 20 de 

fevereiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

Ponto dois cinco – Aprovação do mapa de férias da diretora. -------------------------------------- 

O mapa de férias da directora foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------- 

Ponto três - Outros assuntos. ----------------------------------------------------------------------------

Foi apresentado pela associação de pais um novo documento sobre o passaporte das 

profissões, no entanto, foi pedido novamente que o documento fosse revisto, uma vez que 

não acrescenta muito ao anterior. A associação de pais questionou ainda acerca do número de 

funcionários existentes na escola. A representante dos assistentes técnicos informou que a 

verba proveniente do orçamento de estado destinada a obras de conservação e restauro 

diminui substancialmente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. ------------------------------------ 

 

 
Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Anabela Tavares) 


