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                  CONSELHO GERAL  
 
Síntese 5.ª reunião realizada no dia 12 de Dezembro  de 2012 
 
 
 

Antes da ordem do dia foi aprovada a ata da reunião número quatro realizada no dia dezassete de 

outubro de dois mil e doze. 

 

Ordem de trabalhos 

Ponto um – Informações 

• Em relação ao monobloco climatizado para a EB1 nº 2 a Dr.ª Edite Machado referiu que foi 

autorizado o investimento para a sua aquisição. Este monobloco funcionará como uma extensão 

do refeitório da escola EB 2/3. A colocação deste monobloco na EB1 nº2 será realizada 

preferencialmente no final do mês de dezembro. Serão tomadas as diligências necessárias para 

que as refeições sejam servidas quentes aos alunos. 

• A professora Conceição Bernardes mencionou que as alterações da legislação em relação ao 

funcionamento dos buffets das escolas, vai trazer impactos significativos na gestão dos horários de 

almoço das escolas. 

 

Ponto dois – Discussão e aprovação das alterações ao regulamento interno 

• A presidente do Conselho Geral apresentou as alterações ao RI tendo sido aprovadas por 

unanimidade pelo CG.  

• Foi igualmente decidido, por unanimidade, que as alterações entrarão em vigor no dia seguinte à 

publicação do RI na página do agrupamento. 

 

Ponto três – Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do ano 2013 

•••• Foram definidas as linhas orientadoras para o orçamento de 2013 no CG. 

 

Ponto quatro – Designação da comissão permanente do conselho geral 

• Foi decidido pelo CG que será constituída uma comissão especializada e não uma comissão 

permanente devido à ausência permanente dos representantes dos alunos do ensino secundário. 

Esta comissão especializada será formada pelos seguintes elementos: 

- representantes do pessoal docente: Fernando Aires Fernandes, Teresa Silva Carvalho 
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- representante do pessoal não docente: Maria João Ferreira 

- representante do município: Edite Machado 

- representante da comunidade local: Andreia Alexandre 

- representantes dos pais e encarregados de educação: José Pedreira, David Pimentel 

 

• Foram aprovadas pelo CG as áreas que devem ser alvo de acompanhamento pela comissão: 

- Acompanhamento do projeto educativo; 

- Acompanhamento do regulamento interno; 

- Acompanhamento dos planos anual e plurianual de atividades; 

- Acompanhamento do processo de auto avaliação; 

- Acompanhamento da ação dos órgãos de administração e gestão; 

- Acompanhamento do comportamento e da disciplina 

- Acompanhamento do programa TEIP3 

• A comissão especializada apresentará, ao CG, os relatórios que evidenciem o resultado do 

acompanhamento das áreas que foram definidas. 

 

Ponto cinco – Outros assuntos  

• A professora Teresa Carvalho sugeriu a elaboração de um relatório do plano de atividades de cada 

um dos anos do mandato do CG, sendo que no 4º ano deverá ser elaborado um relatório final. 

• O representante dos pais e encarregados de educação José Pedreira referiu que a Associação de 

Pais (AP) tem recebido informações de casos de consumo e tráfico de estupefacientes nas 

proximidades da escola secundária. Esta situação pode ficar a dever-se a uma menor presença da 

Escola Segura. A professora Conceição Bernardes tem conhecimento desta realidade e tem feito 

participações à GNR e à Escola Segura. Vai ser feita também uma participação ao Ministério 

Público com a identificação dos sujeitos referidos como responsáveis por estas situações. A AP irá 

solicitar uma reunião com o comando distrital a fim da Escola Segura ter uma maior intervenção 

 

 

O Quarteira, 12 de dezembro de 2012 

          

                      O secretário da reunião 

                                                                                                                                             - David Pimentel - 


