ESCOLA SECUNDÁRIA DE SEBASTIÃO DA GAMA

REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

ATA RESUMO

4 de janeiro de 2012

1. Apresentação e aprovação de eventuais propostas de alteração ao
Regimento do Conselho Geral.

A primeira revisão do regimento do Conselho Geral foi aprovada por
unanimidade.
2. Leitura e aprovação da ata nº 15

Aprovada por maioria, com seis abstenções
3. Informações

• Esclarecimento da Diretora
O parque de estacionamento esteve encerrado, entre 26 e 30 de dezembro
de 2011, por decisão da Diretora, para que os respetivos funcionários
gozassem férias, direito que nunca tinham cumprido.
O regimento do parque de estacionamento estipula que o mesmo se utilize
somente em tempo de aulas.
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• Informações da Diretora
 Aquisições:
 Kit Painel Solar para o grupo de Eletricidade
 Sistema de Rega
 Material para o estúdio de fotografia da escola
 4 câmaras de videovigilância
 Implementação do cartão eletrónico (10 de janeiro)
 Reunião de Diretores de Turma (5 de janeiro)
 Reuniões dos Diretores de Turma com os Encarregados de
Educação:
 10 de janeiro
 12 de janeiro (9º ano)
 13 de janeiro (7º e 8º anos)
 Reunião Geral de Professores (11 de janeiro)
 Digitalização de sumários
 Reiteração do pedido de abertura do 1º ano dos cursos do ensino
noturno.
4. Aprovação do P.A.A. relativo ao ano letivo 2011/2012

O documento foi aprovado, por unanimidade dos presentes, na
generalidade, com as seguintes recomendações:
 Cumprimento do estipulado no ponto 15 do art.º 15º do
despacho n.º 5328/2011, de 28 de março;
 As atividades que não cumpram os requisitos legais não poderão
realizar-se.
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5. Designação de uma Comissão Eventual para acompanhamento do P.E.E.
2010/2013

A comissão será designada na próxima reunião.
6. Designação de uma Comissão Eventual para acompanhamento do
processo eleitoral relativo à eleição dos representantes dos alunos no
Conselho Geral (biénio 2012/2014)

Constituição da comissão: Elsa Duarte, Inês Coelho, Isabel Vilas e Mário
Afonso.
7. Aprovação do Regulamento Eleitoral para eleição dos representantes dos
alunos no Conselho Geral (biénio 2012/2014)

Os regulamentos eleitorais foram aprovados por unanimidade.

Setúbal, 6 de janeiro de 2012

Pela Presidente do Conselho Geral,

(Isabel Vilas)
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