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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 6 de dezembro 2013 (3º reunião) 

 

Ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Ponto dois um – Definição dos critérios de avaliação de desempenho da diretora; ------------ 

Ponto dois dois.  – Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; ------ 

Ponto dois três – Aprovação do plano anual de atividades; ----------------------------------------- 

Ponto dois quatro – Aprovação das alterações ao Regulamento Interno do Agrupamento; --- 

Ponto dois cinco – Aprovação das alterações ao Projeto Educativo do Agrupamento; -------- 

Ponto dois seis – Parecer sobre o Plano de Formação do Agrupamento; ------------------------- 

Ponto dois sete – Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação; -------------------- 

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

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

Ponto um um - Apreciação e deliberação sobre a ata da reunião anterior. Foi lida a ata da 

reunião anterior pela Presidente do Conselho Geral, tendo sido a mesma aprovada por todos 

os conselheiros, com a abstenção de Joaquim Raminhos e Isabel Martins uma vez que os 

mesmos não estiveram presentes na referida reunião. ------------------------------------------------  

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

Não esteve presente na reunião Pedro Borrego, representante da Ordem dos Farmacêuticos, 

sem apresentação de justificação. A Presidente informou os restantes conselheiros dos 

contactos por parte da associação de pais, e do Conselho Pedagógico, que solicitou a revisão 

dos critérios do quadro de mérito aplicados ao primeiro ciclo. A presidente aguarda que seja 

nomeado o representante dos alunos dos cursos de português para estrangeiros para que este 

conselho geral fique completo. A Diretora referiu que em janeiro já deve existir este 

representante. Tomaram posse Joaquim Raminhos, representante da RUMO – Cooperativa de 

solidariedade social e Isabel Martins, representante da associação de pais. ----------------------- 

Ponto dois um – Definição dos critérios de avaliação de desempenho da diretora; ------------ 

Foram apresentados pela presidente do conselho geral os critérios de avaliação da diretora. 

Após a análise e discussão dos mesmos, todos os conselheiros votaram a favor os referidos 

critérios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois dois.  – Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; ------ 



 

Agrupamento: 
Escola Básica do 2º e 3º ciclos D. Luís de Mendonça Furtado – SEDE 

Escolas E.B1 Nº3 e Nº4 do Barreiro 

Jardins-de-infância nº1 e nº2 da Verderena 

 

 

2 

Este conselho geral definiu como linhas prioritárias para a elaboração do orçamento o apoio a 

alunos carenciados para comparticipação em visitas de estudo e para obras de conservação e 

restauro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois três – Aprovação do plano anual de atividades; ----------------------------------------- 

O plano anual de atividades para o ano letivo de 2013/14 foi aprovado por unanimidade. ------ 

Ponto dois quatro – Aprovação das alterações ao Regulamento Interno do Agrupamento; --- 

As alterações ao Regulamento Interno do Agrupamento propostas pelo conselho pedagógico 

foram aprovadas por unanimidade, sendo sugerida pela senhora vereadora uma alteração ao 

artigo 13º e 224º, sugestão que foi aceite por unanimidade. ----------------------------------------- 

Ponto dois cinco – Aprovação das alterações ao Projeto Educativo do Agrupamento; -------- 

O conselho geral aprovou por unanimidade as alterações propostas pelo conselho pedagógico 

ao projeto educativo. A senhora diretora propôs ainda que se incluíssem no projeto educativo 

os projetos internacionais, proposta que foi aceite por unanimidade. ------------------------------  

Ponto dois seis – Parecer sobre o Plano de Formação do Agrupamento; ------------------------- 

O conselho geral deu parecer positivo sobre o plano de formação do agrupamento. ------------ 

Ponto dois sete – Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação; -------------------- 

O conselho geral congratulou o grupo de trabalho de autoavaliação pelo trabalho desenvolvido 

bem como a elaboração do relatório de avaliação interna do agrupamento. O conselho geral 

sugeriu que este grupo incluísse na sua focagem posteriormente a questão da opinião. ------- 

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

Foram alterados os critérios de mérito relativamente ao primeiro ciclo, sugeridas pelo 

conselho pedagógico. Devido ao volume de documentos a analisar a presidente do conselho 

geral decidiu formar uma comissão permanente. De referir que a comissão permanente 

constitui-se como uma fração do Conselho Geral, respeitada a proporcionalidade dos corpos 

que nele têm representação, no entanto, apenas a associação de pais e docentes 

manifestaram disponibilidade para integrar esta comissão. Assim, fazem parte da comissão a 

presidente do conselho geral, a docente Cecília Ferreira, a docente Anabela Tavares e a 

representante da associação de pais Lídia Tadeu. A presidente da associação de pais leu uma 

carta endereçada aos conselheiros e presidente do conselho geral. ---------------------------------                                       

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

 

 
Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Anabela Tavares) 

 


