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Ata nº 4 do  Conselho Geral Transitório  

No dia catorze do mês de março  pelas dezoito horas reuniu o Conselho Geral Transitório do 
Agrupamento de Escolas do Restelo, na sala de reuniões da Escola Secundária do Restelo, 
tendo estando presentes os seguintes membros efetivos:  
O Diretor do Agrupamento das Escolas do Restelo 

Nome Presença 

  

Docentes 

Nomes Presenças 

  

  

  

  

  

  

  

Alunos 

Nome Presença 

  

Funcionários 

Nome Presença 

  

  

  

Encarregados de Educação 

Nome Presença 

  

  

  

  

  

Autarquias 

Nomes Presenças 

  

  

  

Representantes da comunidade local 

Nome Presenças 

  

  

  

Estiveram ainda presentes como Convidados a prestar esclarecimentos sobre o(s) ponto( s)….. 

da ordem de trabalhos: 

Nome  Presença 
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A ordem de trabalhos foi a seguinte: 

1.Informações 

2 Intervenção  relativamente  à  segurança   dos  edifícios  e   à  
implementação  do  plano tecnológico 
 
3 Avaliação do Diretor 
 
4 Aprovação dos PAA das escolas do agrupamento. 
 

No primeiro ponto da Ordem de trabalhos a presidente do Conselho Geral 

transitório informou que o aviso de abertura do concurso para a eleição do 

Diretor foi publicado em D.R. a 11de março.  

A presidente do Conselho Geral Transitório informou ainda que a 

representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

Secundária do Restelo, Rosário Portugal, não pode estar presente na reunião, 

tendo sido substituída por Paula Sengo. Informou também que, a pedido desta 

Associação de Pais, estaria presente na reunião, sem direito a voto, Ana 

Ferreira, para dar a conhecer ao CGT as iniciativas realizadas e programadas 

pela associação no que respeita às condições de segurança dos edifícios da 

escola.  

Foi ainda dada a informação da realização de uma reunião na Escola 

Secundária do Restelo com a Junta de Freguesia,  a propósito do projeto de 

voluntariado  Volunteam,  parceria com a Caixa Geral de Depósitos. 

O professor Vítor Gorjão deu conhecimento que  a secção do Regulamento 

Interno respeitante aos direitos, deveres e sanções aplicáveis  aos aluno sseria 

provavelmente  elaborada por um professor, um encarregado de educação e 

um aluno, membros do Conselho Geral Transitório. 

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, Intervenção  

relativamente  à  segurança   dos  edifícios  e   à  implementação  do  plano 

tecnológico  Ana Ferreira, membro  da Associação de pais da Escola 

Secundária do Restelo, leu um texto dando a conhecer as iniciativas 

realizadas e programadas pelos pais (anexo 1).   
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Sobre este assunto o professor Júlio Santos informou que há nove anos foi 

enviado um pedido de vistoria urgente ao pavilhão 5 que tem sido reforçado  

ao longo de vários anos, não tendo havido respostas concretas até agora. 

Apresentou diversos documentos de comunicação desta situação à tutela, 

disponibilizando-se para facultar os mesmos à associação de pais. Questionado 

pela representante da associação de pais, Paula Sengo, confirmou que essas 

comunicações  se realizaram no período que decorreu até 2010. 

Ainda sobre este assunto e ao abrigo da al. m do nº1, do art. 13º do 

Regimento do CGT foi solicitado pela Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Restelo instar  a Comissão Administrativa provisória a 

“1. promover uma inspeção por entidade com competência, às condições de 

segurança e necessidade de intervenção no pavilhão 5, o que tem de ser 

iniciativa da Comissão Administrativa Provisória, apesar do  pedido da 

Associação. Tal inspeção pode ser pedida  aos organismos competentes do 

próprio Ministério da Educação no que respeita a instalações/manutenção, 

pode ser solicitada uma vistoria à Camara, à Proteção Civil ou aos Bombeiros, 

apesar da preferência manifestada pelo LNE  

2. dar resposta por escrito à associação de pais e EE se está prevista a 

remoção das restantes coberturas contendo amianto e para quando. Se não 

está que seja esclarecida a garantia de não perigosidade das mesmas dentro 

da legislação em vigor sobre este material 

3. permita e agende com urgência uma visita à escola por um engenheiro e 

arquiteto, encarregados de educação para avaliar o estado de conservação da 

escola e eventual custo e calendarização 

 

A proposta foi votada por unanimidade com dezasseis votos a favor. 

Relativamente ao Plano Tecnológico, o Presidente da CAP informou que este 

ficou dependente das obras da Parque Escolar. Como estas não se realizaram 

o Plano Tecnológico também não. 
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Relativamente ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, Avaliação do 

Diretor, a proposta apresentada  foi aprovada por unanimidade com dezasseis 

votos e será junta á ata como  anexo dois. 

Relativamente ao quarto ponto da ordem de trabalhos- Aprovação dos PAA 

das escolas do agrupamento levantaram-se dúvidas sobre se o documento 

relativo ao ex Agrupamento de Escolas Belém-Restelo abrangia todas as 

atividades do Plano, uma vez que a representante da Junta de Freguesia de 

Belém diz que existem  atividades que não constam do mesmo. Nestas 

circunstâncias o Conselho Geral deliberou por unanimidade  que a comissão de 

Acompanhamento das Escolas venha esclarecer o assunto com a Direção e que 

o documento regresse para posterior aprovação. 

O PAA da Escola Secundária do Restelo por estar de acordo com os trâmites 

legais e ter sido aprovado pelo Conselho Pedagógico  foi aprovado por 

unanimidade com dezasseis votos. 

Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata que será por mim 

assinada que a secretariei e pela  Presidente 

Secretário 

Presidente 

___________________________________________________________________ 


