ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUÊS DE POMBAL

CONSELHO GERAL
Assuntos tratados/deliberações
Reunião realizada a 18 de julho de 2018
Ponto 1 – Informações.
A Presidente solicitou aos conselheiros autorização para introduzir no ponto 2 da ordem de
trabalhos a leitura e a aprovação da ata número três, na qual é feito o registo da não
realização da reunião agendada para o dia 12 de julho, por falta de quórum. O mesmo pedido
foi feito para a introdução no ponto 11 da aprovação do mapa de férias do Diretor.

Ponto 2 – Aprovação da ata da reunião realizada a 15 de março de 2018.
Com a concordância de todos os conselheiros presentes foi lida a ata relativa à não realização,
por falta de quórum, da reunião agendada para o dia 12 de julho. Esta ata foi aprovada, por
unanimidade dos membros presentes nesse dia.
A ata da reunião realizada a 15 de março de 2018 foi aprovada por unanimidade.

Ponto 3 – Constituição da Comissão Permanente do Conselho Geral.
Foi constituída a Comissão Permanente do Conselho Geral que integra os seguintes elementos:
Representantes do Pessoal Docente – Cidália Martins Sebastião e José Alberto Teixeira Rebelo
da Silva.
Representante dos Encarregados de Educação – Ana Filipa Pessoa.
Representante da Comunidade Educativa – Rosa Goy (representante da Fundação EDP).
Representante do Pessoal não Docente – Maria Manuela Almeida Cançado.

Ponto 4 – Aprovação do Plano Anual de Atividades 2017/2018.
Após discussão, o documento foi aprovado por unanimidade.

Ponto 5 – Aprovação do Regulamento de Matrículas para 2018/2019.
Após discussão, o documento foi aprovado por unanimidade.
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Ponto 6 – Requisitos para a constituição de turmas para o ano letivo de 2018/2019.
Após discussão, o documento foi aprovado por unanimidade.

Ponto 7 – Critérios de organização dos horários para o ano letivo de 2018/2019.
O documento foi discutido, tendo sido alterado, com a concordância de todos os conselheiros
presentes, o ponto 1.1.2.2. Onde se lia «Aplica-se o disposto nos pontos 2.6.1.4. e 2.6.1.5.
relativamente ao desdobramento de turmas na disciplina de Físico-Química», passa a ler-se
«Aplica-se o disposto na legislação relativamente ao desdobramento de turmas na disciplina
de Físico-Química». Após esta alteração, o documento foi aprovado por unanimidade.

Ponto 8 – Orçamento 2018.
Dado o Orçamento para 2018 não se encontrar completo, este será aprovado na próxima
reunião de Conselho Geral, a realizar no primeiro semestre do ano letivo 2018/2019.

Ponto 9 – Apreciação das «Reclamações e dos Requerimentos/Recursos» apresentados pelo
docente da ESMP Luís Costa.
Relativamente aos diferentes documentos apresentados pelo docente Luís Costa, os
conselheiros entenderam não ser necessário qualquer esclarecimento adicional aos mesmos e,
consequentemente, qualquer esclarecimento presencial por parte do docente.
Após apreciação e discussão dos documentos apresentados pelo docente Luís Costa, foram
elaboradas e aprovadas, por unanimidade, as respetivas respostas, as quais serão enviadas ao
docente, pela Presidente do Conselho Geral, via postal expressa e registada.

Ponto 10 – Aprovação do Regulamento Interno da ESMP.
Por falta de discussão no 2.º Departamento da proposta de Regulamento Interno da ESMP
para 2018/2021, o Conselho Geral decidiu devolver o documento ao Conselho Pedagógico com
a recomendação de que este seja discutido no 2.º Departamento. O Regulamento Interno,
após aprovação do Conselho Pedagógico, será analisado e aprovado na próxima reunião de
Conselho Geral, a realizar no primeiro semestre do ano letivo 2018/2019.
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Ponto 11 – Outros assuntos.
Foi aprovado, por unanimidade, o mapa de férias do Diretor.
O representante dos alunos do Ensino Secundário, Mário Rui Corado, e a representante dos
Pais e Encarregados de Educação, Ana Filipa Pessoa, por ser a última reunião de Conselho
Geral em que participaram, fizeram uma breve intervenção relativa à sua participação neste
Órgão.

Lisboa e ESMP, 19 de julho de 2018

A Presidente do Conselho Geral
Maria Elisabete Capela Rodrigues
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