ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO
4ª REUNIÃO DE CONSELHO GERAL
30 DE OUTUBRO DE 2009

ASSUNTOS TRATADOS

Ponto um – Tomada de posse de um representante não docente, de dois representantes do
Município, de um representante da comunidade local e do representante dos alunos.
Ponto dois – Aprovação do relatório final de execução do Plano Anual de Actividades 2008/2009.
Ponto três – Apreciação do relatório de auto-avaliação (Plano de melhoria).
Ponto quatro – Aprovação das linhas/ orientações gerais do Projecto Educativo para o triénio
2009/2013.
Ponto cinco – Apreciação do Plano de Contingência para a Gripe A (H1N1).
Ponto seis – Aprovação de protocolo – Gestão integrada (JPM).
Ponto sete – Outros assuntos.

•

Tomada de posse de um representante não docente, Ana Cristina Antunes, de uma
representante do Município Maria da Nazaré Carvalhosa e das docentes Maria José Nicolau,
Maria Emília Carvalho e Maria Carmo Espadanal em substituição de Cristina Duarte, Isabel
Carvalho e Rita Galacho.

DECISÕES TOMADAS

a) Aprovação do relatório final de execução do Plano Anual de Actividades 2008/2009.
b) Apreciação do relatório de auto-avaliação (Plano de melhoria).
c) Aprovação das linhas / orientações gerais do Projecto Educativo para o triénio 2009/2012.
d) Apreciação do Plano de Contingência para a Gripe A (H1N1).
e) Aprovação da proposta de protocolo com a empresa JPM para implementação de um
Sistema de Gestão Integrada a partir de Janeiro de dois mil e dez.
f) Aprovação das propostas de alteração do Regulamento das visitas de estudo e dos termos
em que se realiza a Prova de Recuperação, anexos um e dois do Regulamento Interno.

g) Aprovação de uma Proposta do Gabinete Disciplinar sobre “Aferição e definição de
Procedimentos a adoptar” em situações de indisciplina.
h) Sugestão de uma reunião com o arquitecto responsável pelo projecto de intervenção da
Parque Escolar na ESR, na qual estariam presentes, o Director, a Presidente do Conselho
Geral e dois representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação.

