
          
 
 

                                                                  
 

SEDE-ESCOLA BÁSICA D. LUÍS DE MENDONÇA FURTADO – Urb. da Escavadeira, 2830-067 – BARREIRO 
Telef.21 203 95 90 / 21 205 92 00 / Fax 21 203 95 95 / 21 203 95 96  email: eb23mfurtado@aebarreiro.pt 

 

 

 

Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 10 de março de 2017 (16ª 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 pelas entidades presentes na 

reunião anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Não estiveram presentes na reunião a representante dos assistentes técnicos, Carla 

Rosado e o representante da câmara municipal do Barreiro, Paulo Miguel, tendo os 

mesmos apresentado justificação. Também não estiveram presentes a representante da 

associação de pais, Cátia Gomes e representante do curso de educação e formação de 

adultos, Joaquim Gonçalves, sem apresentação de justificação. ------------------------------- 

A presidente do conselho geral informou sobre a resposta da DGEstE em resposta à 

posição tomada por este conselho geral face à atribuição de lanches a alunos 

carenciados. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois ponto dois – Aprovação das alterações ao Regulamento Interno do 

Agrupamento de Escolas; ----------------------------------------------------------------------------- 

Foi recomendada uma correção aos artigos 216º e 217º do regulamento apresentado. Após 

estas recomendações, as alterações ao regulamento interno foram aprovadas por 

unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois ponto três – Apreciação do relatório do PAA relativo ao 1º período; ---------- 

O Conselho Geral recomendou que a justificação para a não realização de atividades deve 

estar de acordo com a lei e regulamento interno em vigor, pelo que solicitou que a 

observação relativa ao pré-escolar face à não realização da atividade deverá ser 

corrigida. O relatório foi apreciado favoravelmente por unanimidade. ------------------------ 

Ponto dois ponto quatro – Aprovação do relatório de contas da gerência; ----------------- 

Foi analisado o documento relativo ao relatório de contas da gerência e aprovado por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto dois ponto cinco – Constituição da comissão permanente para análise da 

execução da carta de missão da Diretora – autoavaliação, de acordo com a Portaria nº 

266/2012 de 30 de agosto; --------------------------------------------------------------------------- 

Esta comissão ficou composta por Cecília Mira, Maria do Céu Murilhas, Maria Inês 

Ribeiro, Carla Passinhas, Elisabete Afonso, Gabriela Maia e Joaquim Raminhos. ----

Ponto dois ponto seis – Constituição da comissão permanente para análise das 

propostas para Diretor(a), de acordo com a alínea b) do nº 1 do art.º 13º do Dec. Lei 

nº 137/2012; --------------------------------------------------------------------------------------------

Esta comissão ficou composta por Anabela Tavares, Maria de Fátima Pombo, Carla 

Rosado, Carla Passinhas, Elisabete Afonso, Gabriela Maia e José Caetano. ----------

Ponto dois ponto sete – Parecer e aprovação do Regulamento Concursal para Eleição 

do Diretor(a) do Agrupamento; ----------------------------------------------------------------------

O Regulamento Concursal para Eleição do Diretor(a) do Agrupamento apresentado pela 

presidente do conselho geral foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------

Ponto dois ponto oito – Nomeação da comissão eleitoral para o orçamento 

participativo da escola; -------------------------------------------------------------------------------

O conselho geral nomeou a docente Marisa Banza e os alunos Alexandre Dórdio, Luís 

Santos, Carolina Gato, Mariama Camará e Tiago Carvalho para fazerem parte da comissão 

eleitoral para o orçamento participativo da escola. -----------------------------------------------

Ponto dois ponto nove – Parecer sobre o perfil de saída do aluno no final da 

escolaridade obrigatória; -----------------------------------------------------------------------------

Obteve parecer favorável, no entanto o conselho geral recomendou que este documento 

fosse analisado por todos os docentes, devendo os mesmos manifestar-se sobre a sua 

operacionalização. --------------------------------------------------------------------------------------

Ponto dois ponto dez - Deliberação sobre a oferta de atividades de animação e de 

apoio à família (AAAF) e atividades de enriquecimento curricular (AEC) para 

2017/2018, ao abrigo da Portaria nº 6 44-A/2015 de 24 de agosto; -------------------------

Obteve parecer favorável por unanimidade. -------------------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Cecília Ferreira) 


