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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 12 de fevereiro de 2016 (12ª 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 deu informações acerca da representante dos alunos do curso de 

educação e formação de adultos; da nova entidade cooptada, a União de Freguesias do Alto 

Seixalinho, Santo André e Verderena e da não comparência à reunião de dia 12 de janeiro com a 

Câmara Municipal do Barreiro, pelo facto de se encontrar com componente letiva. -------------------- 

Ponto dois dois – Apreciação do balanço do plano anual de atividades referente ao ano letivo de 

2015/16; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto dois três – Apreciação da Monitorização do Contrato de Autonomia; --------------------------- 

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

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

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

Ponto dois cinco - Parecer sobre o plano de formação do agrupamento; ------------------------------ 

Não foi dado parecer uma vez que o documento apresentado não era o correto. ----------------------- 

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

Foi questionado pela docente Maria de Fátima Pombo o funcionamento do refeitório do pré-escolar, 

preocupação reiterada pela associação de pais. O conselho geral irá apresentar uma recomendação 

para que o serviço dos refeitórios do pré-escolar sejam melhorados, em particular do Tágides. A 

associação de pais manifestou também a sua preocupação relativamente à proposta do governo 

sobre o alargamento do horário escolar dos alunos, sendo que a posição desta associação de pais é 

contra este alargamento. Referiu ainda a representante da associação de pais, que a associação está 

a passar por alguns constrangimentos, e que se irão realizar novas eleições em breve. ---------------- 

 
Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 
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