ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO
14ª REUNIÃO DE CONSELHO GERAL
01 DE JULHO DE 2011

ASSUNTOS TRATADOS

Ponto um – Informações.
Ponto dois – Apreciação dos critérios de organização dos horários.
Ponto quatro – Outros assuntos.
Informação: - Balanço positivo da Festa Final de Ano na Escola.

DECISÕES TOMADAS

1. Apreciação dos critérios de organização dos horários:
1.1. Aprovado o documento relativo aos critérios gerais para a elaboração dos horários –
Alunos/Turmas com as seguintes recomendações:
1.1.1. As aulas de todas as turmas do Ensino Básico devem começar ao primeiro tempo
da manhã e no ensino básico e secundário cada turma deve ter, pelo menos, uma
tarde sem actividades lectivas.
1.1.2. Não há aulas na escola a partir das 15h de quarta-feira e das 17h de sexta-feira.
1.2. Aprovado o documento relativo aos critérios gerais para a elaboração dos horários –
Docentes com as seguintes recomendações:
Retirar do texto do documento: No entanto, sempre que os alunos do ensino
secundário sejam previamente avisados da ausência do professor, ao primeiro tempo
da manhã e ao último do seu horário, serão dispensados das actividades de OPTE.
2. Aprovada a oferta da disciplina de Educação Artística “As Novas Tecnologias na Educação
Artística”, no 7º ano do Ensino Básico, no ano lectivo 2011/2012, caso o respectivo programa
seja aprovado/ homologado pela DRELVT.
3. Aprovado o desdobramento de 0,5 bloco no 9º ano de escolaridade na disciplina de Ciências
Físicas e Naturais pelas disciplinas de Ciências Naturais e Ciências Físico – Químicas.
4. Aprovada a introdução de 0,5 bloco no currículo do 7º ano e do 8º ano de escolaridade, no
tempo “a decidir pela Escola”, pela (s) disciplina (s) definida (s) pelo Conselho Pedagógico.
5. Aprovada a oferta de Latim (10º ano) e de Direito (12º ano) nos cursos de Línguas e
Humanidades e de Filosofia nos cursos de Artes Visuais.
6. Aprovado o Plano formal de melhoria do Conselho Geral.

