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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 11 de julho de 2016 (14ª 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 unanimidade. ---------------------------------------------------- 

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

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

A presidente do conselho geral informou que no dia vinte e nove de abril e no dia seis de maio esteve 

presente numa reunião a convite da Câmara Municipal do Barreiro. A senhora vereadora deu 

informações sobre o pessoal de ação educativa e refeitórios. ---------------------------------------------- 

Tomaram posse como conselheiros os novos elementos da associação de pais, Gabriela Maia e Cátia 

Gomes, tendo sido indicado o terceiro elemento, Elizabete Afonso. -------------------------------------- 

Ponto dois dois - Apreciação e aprovação do relatório final de execução do plano anual de 

atividades referente ao ano 2015/16; ------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois três - Preparação/organização do ano letivo 2016/17: apreciação dos critérios de 

organização de horários, constituição das turmas, horário de funcionamento da escola, 

calendário escolar e organização do currículo; -------------------------------------------------------------- 

Obtiveram apreciação favorável. --------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois quatro - Parecer sobre o Plano de Ação Estratégica  de promoção do sucesso escolar;  

Obteve parecer favorável. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois cinco - Parecer sobre  o Plano de Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

na Educação Pré -Escolar e das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º ciclo; ------ 

Obteve parecer favorável. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois seis - Aprovação do mapa de férias da diretora; ----------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A associação de pais deu algumas indicações acerca do funcionamento da associação. ----------------  

 
Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Anabela Tavares) 
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