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Ano Letivo 2017/ 2018 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Minuta n.º 9 – 2017/2018 (Ata n.º 58) 
 
 

Aos 9 dias do mês de novembro de 2017 pelas 15 horas, na sala 5 do 1.º pavilhão, reuniu o Conselho 

da Comunidade Educativa (ver convocatória em anexo). Estiveram presentes os Membros que assinaram a Folha 

de Presenças, que fica anexa à presente minuta. 

De acordo com a ordem de trabalhos foram apresentados e/ou discutidos os seguintes assuntos: 

Ponto 1 – Aprovação da calendarização de reuniões do Conselho da Comunidade Educativa para 

o ano letivo de 2017-2018 

O presidente da reunião apresentou uma proposta de calendarização de reuniões deste conselho que 

foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 2 – Informações relativas ao arranque do ano letivo 

A presidente do Conselho Executivo forneceu algumas informações relativas ao arranque do ano letivo, 

designadamente: distribuição dos recursos humanos; relação de alunos/ turmas/ ano de escolaridade/ ciclos de 

ensino; oferta formativa; clubes/projetos; acesso ao ensino superior e estratégias de promoção do sucesso 

escolar. 

Ponto 3 – Apresentação das linhas gerais do Plano de Melhoria da Escola 

A presidente do Conselho Executivo apresentou as linhas gerais do Plano de Melhoria da Escola, 

enfatizando os sete objetivos estratégicos e a presidente do Conselho Pedagógico deu alguns esclarecimentos 

acerca das medidas de promoção do sucesso escolar. 

Ponto 4 – Parecer sobre o Plano Anual de Escola 

O presidente do Conselho da Comunidade Educativa apresentou o Plano Anual de Escola, realçando 

o calendário escolar, as datas comemorativas mais importantes e dirigidas para toda a comunidade e as 

atividades de enriquecimento do currículo. O mesmo mereceu parecer favorável dos conselheiros presentes. 

Ponto 5 – Outros assuntos 

O presidente do Conselho da Comunidade Educativa informou que a escola recebeu um ofício da 

Direção Regional de Juventude e Desporto (DRJD) explicativo sobre gestão das infraestruturas desportivas das 

escolas. 
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Em relação ao cartão eletrónico da escola, o presidente da reunião demonstrou aos presentes a forma 

de acesso ao cartão através do site da escola.  

 

Não tendo havido mais nada a tratar, o presidente, Victor Vieira, deu por encerrada a reunião, que foi 

por mim, Goreti Mendes, secretariada, da qual foi elaborada a presente minuta, lida e aprovada por unanimidade. 

 
 

A Secretária 

__________________ 
 

O Presidente do Conselho da Comunidade Educativa 

____________________________ 
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