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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 7 de julho de 2017 (22ª reunião) 

 

 

Deu-se cumprimento à seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------- 

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

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

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

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

Ponto dois dois –  Apreciação e aprovação do relatório de execução referente ao 2º 

período do plano anual de atividades; --------------------------------------------------------------- 

Ponto dois três – Apreciação os resultados das ações de melhoria; ---------------------------- 

Ponto dois quatro – Preparação/organização do ano letivo 2017/18: apreciação dos 

critérios de organização de horários, constituição das turmas, horário de 

funcionamento da escola, calendário escolar e organização do currículo; ------------------ 

Ponto dois cinco – Avaliação da execução do Projeto Educativo; ------------------------------ 

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

Ponto dois sete – 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; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto dois oito – Auto avaliação do Conselho Geral; ---------------------------------------------- 

Ponto dois nove – Tomada de posse do novo Conselho Geral. ---------------------------------- 

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

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

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

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

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

A Presidente do Conselho Geral deu informações relativas ao ato eleitoral para o novo 

Conselho Geral, e sobre o pedido de cessação de funções do Representante do Centro de 

Formação de Escolas do Barreiro e Moita, Joaquim Raminhos.------------------------------------- 

Ponto dois dois –  Apreciação e aprovação do relatório de execução referente ao 2º 

período do plano anual de atividades; --------------------------------------------------------------- 

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

Ponto dois três – Apreciação os resultados das ações de melhoria; ---------------------------- 



2 
 

Apreciados favoravelmente por unanimidade. ------------------------------------------------------- 

Ponto dois quatro – Preparação/organização do ano letivo 2017/18: apreciação dos 

critérios de organização de horários, constituição das turmas, horário de 

funcionamento da escola, calendário escolar e organização do currículo; ------------------ 

Apreciados favoravelmente por unanimidade. ------------------------------------------------------- 

Ponto dois cinco – Avaliação da execução do Projeto Educativo; ------------------------------ 

O Projeto Educativo foi avaliado de forma bastante positiva por unanimidade. ---------------- 

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

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

Ponto dois sete – 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; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 tiveram parecer favorável 

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

Ponto dois oito – Autoavaliação do Conselho Geral; ----------------------------------------------- 

A autoavaliação do Conselho Geral foi de muito bom. ---------------------------------------------- 

Ponto dois nove – Tomada de posse do novo Conselho Geral. ---------------------------------- 

Tomou posse o novo Conselho Geral perante a Presidente do Conselho Geral cessante, com 

exceção da docente do primeiro ciclo, Fátima Monteiro, que tem a falta devidamente 

justificada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar deu-se por terminada a reunião. ------------------------------------- 

 

 

Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Anabela Tavares) 
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Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Anabela Tavares) 

 


