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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 24 de setembro de 2015 (10ª 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 todos os conselheiros presentes. ----------------------------- 

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

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

A presidente do conselho geral informou acerca da reunião de apreciação dos alunos propostos para 

quadro de mérito e que todas as propostas foram aceites. Informou ainda que tentou contactar a 

ADAO mas que não obteve resposta, tendo sido sugerido pela senhora vereadora, Regina Janeiro, 

que se cooptasse em primeiro lugar a junta de freguesia, e se a mesma não aceitasse fossem 

contactadas as entidades anteriormente propostas. Esta proposta foi aceite por todos os conselheiros 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

atividades referente ao ano letivo de 2014/15; ------------------------------------------------------------- 

O relatório final de execução do plano anual de atividades referente ao ano letivo de 2014/15 obteve 

parecer favorável por parte de todos os conselheiros presentes. ------------------------------------------- 

Ponto dois três – Apreciação e aprovação do relatório de avaliação interna do agrupamento;---- 

O relatório de avaliação interna do agrupamento foi aprovado por unanimidade. ---------------------- 

Ponto dois quatro - Aprovação das propostas para o funcionamento do grupo de autoavaliação 

para o novo plano de melhorias; -------------------------------------------------------------------------------- 

O conselho geral apreciou as propostas do grupo de autoavaliação para o novo plano de melhorias, 

que foram aprovadas por unanimidade, não apresentando outras diferentes. ---------------------------- 

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

A senhora vereadora deu informações acerca dos funcionários do pré-escolar colocados pela câmara 

municipal do Barreiro, das visitas que a autarquia irá oferecer às escolas e a data para a receção à 

comunidade educativa, que irá decorrer no dia 23 de outubro na escola secundária dos Casquilhos. 

A senhora Diretora, Felicidade Alves, informou que irá enviar para aprovação do conselho geral 

algumas alterações ao regulamento interno, informou sobre os professores colocados e os que ainda 

falta colocar, do projeto da matemática para melhorar o sucesso da disciplina e da sala do futuro. - 

 
Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Anabela Tavares) 
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