CONSELHO GERAL
Síntese da reunião de 1 de fevereiro de 2017

Período de antes da ordem do dia


Foi proposto e aprovado o acrescentamento de mais um ponto na ordem de
trabalhos: “Orçamento participativo – normas e nomeação da comissão
eleitoral”.



Foram feitas diversas intervenções: crítica à forma como se estabelece a
relação escola-família; oscilações no “ranking” das escolas; questões
relacionadas com a aprovação e uso dos manuais escolares; situações de
incumprimento do RI; esclarecimento do âmbito da função dos representantes
dos encarregados de educação; problemas no refeitório da Escola Vieira da
Silva; obras na Escola Antero Basalisa; necessidade da utilização de caderno
de atividades; disciplina e procedimentos disciplinares.



O diretor respondeu / comentou todas as questões colocadas

1. Aprovação da ata de 21 de dezembro de 2016


Foi aprovada a ata com três abstenções.

2. Informações


Participação da Sociedade Filarmónica no aniversário da Escola Camilo
Castelo Branco; articulação com a Proteção Civil sobre terramotos; recurso
tratado na última reunião.

3. Aprovação do Plano Anual de Atividades


O diretor fez a apresentação do documento, seguindo-se um período de
discussão em que foram colocadas dúvidas, críticas, sugestões de correção e
elogios. Foram discutidas questões relacionadas com a organização de visitas

de estudo, em termos de equidade e exequibilidade, nomeadamente no 2º
ciclo.


Após a sua discussão, o Plano Anual de Atividades foi aprovado por
unanimidade.

4. Administração e gestão escolar – transição de mandatos


Terminando este ano o mandato do diretor, foi relembrado o quadro legal
para a recondução ou eleição. Consensualmente, o Conselho optou por
analisar a possibilidade de recondução, agendando-se essa discussão para
março.

5. Orçamento participativo – normas e nomeação da comissão eleitoral


Os conselheiros foram informados do teor da recente legislação sobre o
orçamento participativo, tendo nomeado para a comissão eleitoral um
professor e dez alunos.

A Presidente do Conselho Geral

(Isabel Solano de Almeida)

Carnaxide, 1 de fevereiro de 2017

