
ESCOLA  SECUNDÁRIA  DO  RESTELO 

8ª REUNIÃO DE CONSELHO GERAL  

 25 DE JUNHO DE 2010 

 
ASSUNTOS TRATADOS 

 
 

Ponto um – Informações. 

Ponto dois – Cooptação de um representante da comunidade local. 

Ponto três – Apreciação dos critérios de organização dos horários. 

Ponto quatro – Aprovação dos critérios para a participação da Escola em actividades.  

Ponto cinco – Outros assuntos.  

 

• Marcação de uma reunião extraordinária, dia seis de Agosto às doze horas da manhã, para 

aprovação do projecto de execução da obra de remodelação da ESR. 

 

 
DECISÕES TOMADAS 

 
 

a) Aprovação do Gabinete Disciplinar que se encontrava em fase experimental. 

 

b) Transferência da cooptação de um representante da comunidade local para substituir o 

Professor Adriano Moreira para uma próxima reunião do Conselho Geral. 

 

c) Apreciação do documento relativo às orientações para a elaboração dos horários. Foram feitas 

as seguintes recomendações: 

     Na tarde ocupada com aulas, os alunos não deverão ter aulas de manhã; nos dias em que as 

aulas começam de manhã, o intervalo de almoço deve ser encurtado de modo a terminar as 

actividades lectivas o mais cedo possível; 

     As disciplinas de carácter teórico sejam, sempre que possível, colocadas nos primeiros tempos e 

antes das disciplinas de carácter prático, como Educação Física, Educação Tecnológica ou 

Educação Visual; 

   A tarde livre de actividades lectivas e destinada à realização das reuniões seja transferida de 

sexta - feira para quarta - feira. 

 

 



 

d) Aprovação dos critérios para a participação da Escola em actividades com a recomendação de 

que esses princípios deviam ser concretizados e operacionalizados de modo a poder orientar 

as decisões de participação ou não da Escola nas actividades propostas. 

 

e) Aprovação da proposta do Conselho Pedagógico relativa ao Código de Conduta do aluno em 

sala de aula (dois mil e dez/ dois mil e onze) com a alteração da redacção de um dos pontos. 

 

f) Aprovação de oferta do Latim (10º ano) nos cursos de Línguas e Humanidades. 

 

g) Aprovação da alteração do modo proposto pelo Conselho Pedagógico de apresentação das 

disciplinas de opção do décimo ano aos alunos (Fornecer uma simples listagem de todas as 

disciplinas de opção oferecidas pela escola em cada curso, devendo os alunos escolher quatro 

nas Línguas e Humanidades e três nos cursos restantes e ordená-las por ordem de 

prioridades, cabendo à escola a selecção final, em função das limitações impostas pela 

formação de turmas e horários).  

 

h) Aprovação de uma comissão constituída pelo Director, Presidente do Conselho Geral, 

representante da Associação de Pais e representante da Junta de Freguesia de S. Francisco 

Xavier, que ficou mandatada para estudar e fundamentar a posição da Escola numa possível 

integração no agrupamento Belém - Restelo e negociá-la com a Tutela, e para pedir uma 

audiência ao Director Regional.  

 

 


