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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 21 de março 2014 (4º 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 – Aprovação do relatório de contas da gerência; --------------------------------- 

Ponto dois dois.  – Apreciação do balanço do primeiro período do: -----------------------------  

--------Ponto dois dois um - Projeto Educativo; ------------------------------------------------------ 

--------Ponto dois dois dois - Contrato de Autonomia; ---------------------------------------------- 

--------Ponto dois dois três - 5ª Monitorização do Plano de Melhorias; -------------------------- 

--------Ponto dois dois quatro - PAA; -------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois três – Definição de estratégias de promoção do relacionamento com a 

comunidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto dois quatro – Tomada de posição face à falta de assistentes operacionais e 

manutenção do parque informático. ------------------------------------------------------------------- 

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 aprovada a 

ata da reunião por todos os conselheiros presentes. ----------------------------------------------------  

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

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

sem apresentação de justificação, e Maria Inês Ribeiro, representante dos assistentes 

operacionais, tendo sido apresentada justificação via email. ----------------------------------------- 

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

Foi apresentado e discutido o relatório de contas da gerência tendo o mesmo sido aprovado 

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

Ponto dois dois.  – Apreciação do balanço do primeiro período do: ------------------------------- 

--------Ponto dois dois um - Projeto Educativo; -------------------------------------------------------- 

Foi apresentado e discutido o balanço do projeto educativo tendo o mesmo sido aprovado por 

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

--------Ponto dois dois dois - Contrato de Autonomia; ------------------------------------------------ 

Foi apresentado e discutido o balanço do contrato de autonomia tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Ponto dois dois três - 5ª Monitorização do Plano de Melhorias; ---------------------------- 

Foi apresentado e discutida a quinta monitorização do Plano de Melhoria tendo o mesmo sido 

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

--------Ponto dois dois quatro - PAA; --------------------------------------------------------------------- 

Foi apresentado e discutido o balanço do PAA tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.  

Ponto dois três – Definição de estratégias de promoção do relacionamento com a 

comunidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi apresentado pela associação de pais uma proposta para a promoção do relacionamento 

com a comunidade, na qual os alunos poderão contactar directamente com profissões 

existentes no concelho do Barreiro. Esta proposta foi aprovada por unanimidade, tendo sido 

sugerido que para a mesma fosse elaborado um projeto que concretizasse a sua 

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

Ponto dois quatro – Tomada de posição face à falta de assistentes operacionais e 

manutenção do parque informático. --------------------------------------------------------------------- 

Foram apresentadas as cartas a enviar ao senhor diretor geral dos estabelecimentos escolares 

e delegado regional de educação de Lisboa e Vale do Tejo relativamente à necessidade de 

pessoal não docente colocado atempadamente, ao funcionamento de todo o parque 

informático e comparticipação em visitas de estudo para os alunos carenciados. ----------------- 

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

Neste ponto nada houve a registar. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 
Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Anabela Tavares) 

 


