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CONSELHO GERAL 

 
Resumo da reunião de 28 de maio de 2014 

 
 
 Os elementos do Conselho Geral, na reunião do dia 28 de maio deram cumprimento à 

seguinte ordem de trabalhos: 
 

1. Aprovação da ata da reunião de 26 de março de 2014. 

2. A indisciplina na escola 
 
     2.1 Apresentação, pela professora coordenadora da SIP, do trabalho desenvolvido.  

     2.2 Análise e apresentação dos dados relativos aos 1º e 2º períodos 

 

3. Relatório de Contas de Gerência de 2013. 
 
    3.1. Apresentação do relatório pela Diretora.  

    3.2. Discussão do relatório.  

    3.3. Votação do relatório. 

4. Plano Anual de Atividades 2014/2015.  
 
   4.1. Apresentação das linhas orientadoras para a elaboração do PAA para o ano letivo  

           2014/2015.  

   4.2. Análise e discussão do documento.  

   4.3. Votação do Documento.  

 
6. Outros assuntos 

Foi aprovada a ata de 26 de março de 2014. 

A coordenadora da SIP, professora Marília Mendes, fez a apresentação do trabalho desenvolvido, 

estabelecendo uma comparação entre os dados relativos aos 1º e do 2º períodos. 

A Diretora e, por inerência, Presidente do Conselho Administrativo, professora Célia Almeida, 

fez a apresentação do relatório de contas de gerência relativo ao ano económico de dois mil e 

treze, tendo o mesmo sido submetido à aprovação do Conselho Geral. Após o esclarecimento de 

todas as dúvidas e aprovado o parecer elaborado pela Comissão do Orçamento, o relatório de 

contas de gerência, foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida foi apresentado e analisado um documento elaborado pela Comissão Permanente, 

cujo conteúdo se reporta a uma proposta de definição das linhas orientadoras para a elaboração 

do Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2014 – 2015, tendo sido aprovadas por 
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unanimidade. A Diretora reiterou o seu desejo de que, no próximo ano letivo, este documento 

seja aprovado pelo Conselho Pedagógico em setembro. É de salientar que o Plano Anual de 

Atividades é um documento aberto, pelo que é sempre possível serem integradas novas 

atividades, desde que sejam aprovadas em Conselho Pedagógico e posteriormente em Conselho 

Geral. 

Devido ao adiantado da hora, a Presidente do Conselho Geral propôs que o ponto cinco da ordem 

de trabalhos “Critérios de Avaliação de Desempenho do Diretor” fosse tratado na próxima 

reunião, ao que obteve a concordância unânime de todos os conselheiros presentes. 

No último ponto da ordem de trabalhos foi analisado um documento enviado pela Coordenadora 

do Jardim de Infância da Quinta da Princesa, onde são referidas algumas das dificuldades 

sentidas ao longo do ano letivo e que por vezes constituem um entrave ao normal 

desenvolvimento do trabalho a realizar com as crianças e até mesmo com os encarregados de 

educação. A conselheira representante da Autarquia, Engenheira Elizabete Tomás declarou 

desconhecer algumas das situações apresentadas, mas que irá ver o que se poderá fazer.   Foram 

ainda dados a conhecer os documentos enviados pelas coordenadoras das escolas, EB1 Infante D. 

Augusto e EB1 Quinta da Medideira, nos quais eram proferidos agradecimentos à Junta de 

Freguesia (na pessoa do seu Presidente) e à Câmara Municipal do Seixal. Estes documentos 

referenciavam igualmente as dificuldades com que os professores se debateram durante o 

corrente ano letivo, nomeadamente a falta de uma fotocopiadora a trabalhar normalmente.   

A Presidente do Conselho Geral apresentou um documento que lhe fora enviado e cujo conteúdo 

se reportava a um Apelo em Defesa da Escola Pública. Tal como era solicitado este documento 

foi colocado à apreciação dos conselheiros, tendo sido aprovado por unanimidade. Deu ainda 

conhecimento do relatório de Avaliação, Higiene e Segurança nas Escolas emitido pela Unidade 

de Saúde Pública de Almada após ter sido efetuada uma visita às escolas do Agrupamento. 

 

 

 

                                                                               Amora, 4 de junho de 2014 

                                                         A Presidente do Conselho Geral 

                                                                                          

                                                                                             


