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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 21 de abril de 2016 (13ª reunião) 

 

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

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

A ata da reunião anterior foi aprovada por todos os conselheiros presentes. ----------------------------- 

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

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

A presidente do conselho geral informou: foi substituída a representante dos alunos do curso de 

educação e formação de adultos; a recomendação feita em relação aos refeitórios do pré escolas e 

primeiro ciclo ficou sem efeito face à reunião com a empresa fornecedora de refeições escolares, 

ITAU e foram entregues os prémios de mérito no AMAC. A senhora diretora informou que as metas 

que constam no contrato de autonomia foram atingidas quase em pleno, tendo apresentado os 

valores por ano e ciclo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois dois - Plano de formação do agrupamento; ----------------------------------------------------- 

Foi analisado o plano de formação do agrupamento, que obteve parecer favorável por unanimidade. 

Verificou-se que a maioria das ações propostas estão contempladas no plano de formação do centro 

de formação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois três - Modelo integrado de avaliação externa das aprendizagens no ensino básico; --- 

Após a análise da legislação sobre a matéria e ponderados os benefícios/constrangimentos para os 

alunos, o conselho geral deu parecer favorável por unanimidade à não realização de provas de 

aferição nos 2º, 5º e 8º ano no ano letivo de 2015/2016 e não realização de provas finais  de ciclo no 

4º  e 6º ano no ano letivo de 2015/2016. ------------------------------------------------------------------------ 

Ponto dois quatro - Apreciação da monitorização do contrato de autonomia; ------------------------ 

A presidente do conselho geral questionou o ponto 4 da ação 1 relativamente a AR, tendo a senhora 

diretora apresentado as devidas explicações sobre o assunto. A monitorização do contrato de 

autonomia teve apreciação favorável por unanimidade. ----------------------------------------------------- 

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

A senhora diretora apresentou a proposta da camara municipal do Barreiro para as obras que irão 

decorrer na escola básica nº 3 do primeiro ciclo. O conselho geral considerou importante apresentar 

a sua posição face à proposta, a qual será enviada para a CMB. -------------------------------------------- 

 
Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Anabela Tavares) 
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