CONSELHO GERAL
Síntese da reunião de 24 de Março de 2014

Antes da ordem de trabalhos


Foi abordada e discutida a qualidade e quantidade da alimentação fornecida
pelos refeitórios escolares.

1. Aprovação das atas de 2 e 16 de Dezembro de 2013


Foram aprovadas por unanimidade as duas atas.

2. Informações


Sessão “Uma Aula Com…” a realizar em 3 de Abril;



Ponto da situação das obras na Escola Vieira da Silva;



Processo de recurso à avaliação de desempenho.

3. Aprovação do Regimento Interno


Foi discutido e aprovado por unanimidade o regimento interno do Conselho
Geral.

4. Constituição de comissões


Foram

constituídas

a

Comissão

de

Acompanhamento

e

a

Comissão

Especializada em Matéria Disciplinar.
5. Aprovação do Plano Anual de Atividades


Foi apresentado, discutido e aprovado por unanimidade o Plano Anual de
Atividades de 2013/14.



Foi sugerida maior homogeneidade na distribuição das visitas de estudo pelas
turmas.



O Diretor informou sobre o papel desempenhado pelo API na comunicação
imediata aos encarregados de educação e na aferição de critérios de
aplicação de medidas disciplinares.

6. Parecer quanto à proposta de fusão da EB Antero Basalisa e do JI Nossa
Senhora do Amparo


Foi aprovado por unanimidade um parecer favorável à proposta da C.M.O. de
fusão dos estabelecimentos de educação e ensino Escola Básica Antero
Basalisa e Jardim de Infância Nossa Senhora do Amparo, devendo a unidade
orgânica resultante desta fusão receber a designação de EB1/JI Antero
Basalisa.

7. Resultados educativos do 1.º período


A partir do mapa dos resultados da avaliação do 1.º período, foram discutidas
questões de insucesso e estratégias de melhoria, nomeadamente: mais e
melhor contacto entre escola e família, consciencialização dos alunos
relativamente ao peso da avaliação externa, contributo dos apoios
educativos, clareza dos critérios de avaliação e da natureza e estrutura das
provas, importância da realização dos testes intermédios e da implementação
de provas internas de aferição.

A Presidente do Conselho Geral

(Isabel Solano de Almeida)

Carnaxide, 26 de março de 2014

