REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

ATA RESUMO

14 de dezembro de 2011
1. Leitura e aprovação das atas nº 13 e 16:
Aprovadas por maioria.

2. Informações:
a. Presidente do Conselho Geral:
• Apresentação da nova conselheira, representante dos
docentes, Elsa Duarte, em substituição do professor
José Guimarães que se aposentou;
• Aprovação por unanimidade de um voto de louvor ao
professor José Guimarães pelo empenho e dedicação
manifestados no trabalho realizado tanto neste órgão de
gestão como ao longo de toda a sua carreira docente;
• Balanço das atividades do Conselho Geral ;
• Inclusão na nova página da Escola de um link de acesso
direto à informação do CG;
• Criação de um e-mail de forma a alargar a rede de
comunicação entre os membros da comunidade
educativa:
pcgeral.essg@gmail.com
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b. Diretora:
• A Escola aderiu ao software JPM (Programa de gestão
dos alunos);
• Implementação do cartão eletrónico em Janeiro;
• Alugueres dos espaços;
• Trabalho realizado pela CCAD;
• Autorização da DREL par contratação de doze
assistentes operacionais a 3,5 h/dia;
• Não aprovação até ao momento das turmas do 1ºano do
Ensino Noturno ao que a Escola reiterou a reclamação
superiormente;
• O Ministério solicitou informação sobre o número de
alunos que não tenham obtido vaga para se
matricularem à disciplina de GDA II;
• Eleição da Associação de Estudantes e da Comissão de
Finalistas;
• A aluna Rita Silva foi eleita como representante dos
alunos no Conselho Pedagógico;
• Alteração do símbolo da Escola;
• Bar na sala dos professores explorado pela associação
“Envelhecer com Prazer”.

3. Aprovação da proposta de calendarização das atividades do
Conselho Geral para o ano de 2012:
Aprovada por unanimidade;

4. Aprovação do PAA para o ano letivo 2011/2012:
Devido ao facto de o documento não ter sido entregue a todos
conselheiros dentro do prazo legal, o tratamento deste ponto ficou
adiado para a reunião de 4.01.2012;
5. Definição das linhas orientadoras para a elaboração do
orçamento:
O Conselho Geral considerou importantes três áreas de
intervenção:
a. Primeira prioridade: Segurança – videovigilância;
b. Segunda prioridade: Painéis solares;
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c. Terceira prioridade: Equipamentos de auxílio à prática
letiva;

6. Apreciação do relatório de autoavaliação da Escola:
O Conselho Geral considerou muito positiva a informação nele
contida e aprovou o Plano de Melhoria;

7. Indicadores do P.E.E. 2010/2013 - ponto da situação:
O Conselho Pedagógico ainda não agendou o tratamento
deste ponto, prevendo o início dos trabalhos para Janeiro
/Fevereiro.
O Conselho Geral determinou que os indicadores têm de estar
finalizados em Maio.

16 de dezembro de 2011
A Presidente do Conselho Geral,
Sílvia Durães
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