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Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas, na sala 2.02, 

realizou-se a segunda reunião do Conselho Geral do Mandato 2022-26, sob a presidência do 

Presidente do Conselho Geral, António Ramalho, de acordo com a legislação em vigor. 

A reunião obedeceu à seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Atividade desenvolvida pela direção; 

2. Plano Estratégico e de Recuperação das Aprendizagens 2022-2023; 

3. Relatório de Autoavaliação 2021-2022; 

4. Primeira revisão do Regulamento Interno; 

5. Aprovação do Plano de Férias do Sr. Diretor. 

 

Na reunião estiveram presentes os membros eleitos que constituem o Conselho Geral, sendo 

que, como adianta se detalha, alguns titulares foram substituídos por membros do respetivo corpo que lhes 

sucediam nas listas submetidas a sufrágio. Assim, estiveram presentes: 

• Corpo docente: António Ramalho, Manuel Pintado, Filomena Matos, Inácio Véstia, 

Madalena Rola, Maria Antónia Costa e Joaquim Vieira; 

• Alunos: Daniela Ameixa; 

• Pessoal técnico e administrativo: Maria João Almas e, sem direito a voto, a suplente 

Maria José Godinho; 

• Assistentes operacionais: Maria Vicência Nunes; 

• Pais e Encarregados de Educação: Luís Eustáquio, Dulce Russo, Raquel Figueira e 

Nádia Dias; 

• Pelo Município: José Daniel Sádio e Ana Basaloco. 

• Pelo IEFP: Paula Caeiro 

A reunião teve início com a aprovação da ata da última reunião, por unanimidade dos 

presentes na mesma. 

O Presidente do Conselho Geral deu cumprimento ao ponto 1 da ordem de trabalhos: 

Atividade Desenvolvida pela Direção. O diretor da escola, fez uma breve apresentação do 

plano de atividades realizadas no ano letivo que terminou. 

Relativamente ao ponto 2, Plano Estratégico e de Recuperação das Aprendizagens, o diretor 

também usou da palavra, fazendo uma apresentação deste e revelando que o presente Plano 

surgiu da necessidade de implementação de medidas consideradas necessárias para o 

sucesso dos alunos. Destacou a importância de se realizarem algumas mudanças para a 

evolução da escola, nomeadamente a alteração da distribuição do calendário escolar, que foi 
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transformado em dois semestres e a e avaliação realizada em dois momentos: no final do 

mês de janeiro e no final do ano letivo. Existem quatro momentos avaliativos: dois de 

avaliação quantitativa e dois intercalares, com avaliação qualitativa. A avaliação formativa 

deverá ser mais valorizada. O início do ano letivo será no dia 13 de setembro e as unidades 

de tempo passam a ser de 50 min. As aulas iniciam às 8h30min e terminam às 17:30min. 

Entre os tempos de 50 min., o horário contempla um intervalo de 5 minutos, mas cada 

professor tem autonomia para gerir a aula, de forma a decidir se esta é ou não interrompida. 

No ponto 3, o diretor apresentou o relatório de autoavaliação, onde foi feito um balanço do 

ano letivo, com estatísticas dos resultados obtidos e grau de concretização das metas 

propostas. 

No que diz respeito ao ponto 4, Primeira Revisão do Regulamento Interno, este foi analisado 

pela direção, que o transformou em capítulos e alterada a sua disposição encontra-se neste 

momento em apreciação. Todas as sugestões poderão ser apresentadas até 19 de Setembro, 

em documento que a direção irá partilhar. Todas as contribuições serão analisadas por um 

grupo de 3 pessoas, constituído para o efeito. 

No ponto 5, foi aprovado, por unanimidade, o Plano de Férias do sr. Diretor. Aprovado em 

minuta. 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas 20:00 horas, da qual foi lavrada a 

presente ata, que consta de 2 páginas, a qual, depois de lida e aprovada, vai ser assinada   

pelos membros da mesa. 

 

O Presidente da Mesa do Conselho Geral 
 
 

António Ramalho 

A Primeira-Secretária 
 

 

Madalena Rola 

A Segunda-Secretária 
 

 

Maria Antónia Costa 
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