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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 13 de julho de 2015 (9ª reunião) 

 

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

Estiveram presentes os docentes Carlos Pegacha, Jaime Filipe e Paulo Cardoso, elementos do 

grupo de trabalho da autoavaliação, a convite da presidente do conselho geral, que apresentaram 

ideias e propostas de funcionamento do grupo para o ano letivo 2015/2016. O conselho geral irá 

definir posteriormente as linhas orientadoras de funcionamento do grupo. ------------------------------------ 

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

Foi acrescentado um novo ponto à ordem de trabalhos, o ponto dois dez, parecer sobre a 

ratificação da proposta de aplicação da portaria n.º 44/2014 de 20 de fevereiro aprovada em 16 de 

junho de 2014. A ata da reunião anterior foi aprovada por todos os conselheiros presentes à 

exceção do representante da autarquia e dos novos elementos da associação de pais devido ao 

facto dos mesmos não terem estado na reunião. -------------------------------------------------------------- 

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

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

A presidente do conselho geral informou que esteve presente no debate sobre Municipalização da 

Educação que decorreu no Auditório José Figueiredo; numa reunião de final de ano letivo com a 

camara municipal do Barreiro; que o conselheiro Augusto Sousa, representante da RUMO, perdeu o 

mandato enquanto conselheiro neste órgão, e que o técnico do  município que passará a 

acompanhar o agrupamento e a representar o município no conselho geral será o Dr. Paulo Miguel.- 

Ponto dois dois – Discussão e análise sobre a nova entidade a cooptar; -------------------------------- 

As novas entidades a convidar para fazerem parte deste conselho geral serão a ADAO, se esta não 

estiver disponível serão convidados os bombeiros, e se os mesmos não aceitarem, a PSP. ------------ 

Ponto dois três – Apreciação do balanço do 2º e 3º períodos do PAA; ---------------------------------- 

O balanco do 2º e 3º período do PAA obtiveram parecer favorável de todos os conselheiros 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto dois quatro – Apreciação da 9ª Monitorização do Plano de Melhorias; ------------------------- 

A apreciação da 9ª monitorização do Plano de melhorias obteve parecer favorável de todos os 

conselheiros presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois cinco - Apreciação dos Resultados do sucesso/insucesso dos alunos;  -------------------- 

A apreciação dos resultados do sucesso/insucesso dos alunos obteve parecer favorável de todos os 

conselheiros presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois seis – Apreciação dos critérios de organização dos horários e constituição das 

turmas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A apreciação dos critérios de organização dos horários e constituição das turmas obteve parecer 

favorável de todos os conselheiros presentes. ----------------------------------------------------------------- 
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Ponto dois sete – Parecer sobre o calendário escolar para 2015/2016; --------------------------------  

O conselho geral deu parecer favorável por unanimidade ao calendário escolar para 2015/2016. ---- 

Ponto dois oito – Parecer sobre a Entidade Promotora das Atividades de Enriquecimento 

Curricular para o 1º Ciclo e Atividades de Animação e Apoio à Família para a Educação Pré 

Escolar (áreas). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O conselho geral deu parecer favorável por unanimidade sobre Entidade Promotora das Atividades 

de Enriquecimento Curricular para o 1º Ciclo e Atividades de Animação e Apoio à Família para a 

Educação Pré Escolar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois nove – Atualização do anexo 1 do regimento do conselho geral; -------------------------- 

Foi atualizado o anexo 1 do regimento do conselho geral, que será em breve publicado na página 

web da escola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto dois dez – Ratificação da proposta de aplicação da portaria n.º 44/2014 de 20 de 

fevereiro aprovada em 16 de junho de 2014.---------------------------------------------------------------- 

Foi dado parecer favorável por todos os conselheiros à ratificação da proposta de aplicação da 

portaria n.º 44/2014 de 20 de fevereiro aprovada em 16 de junho de 2014. ----------------------------- 

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

Nada a referir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Anabela Tavares) 


