Conselho Geral

Boletim nº 5/2016 - 2017

Data: 3/5/2017

Ponto 1 - Leitura e aprovação das atas das reuniões de 30.11.16 e 21.02.17
Ponto 2 - Informações.
Ponto 3 - Análise /aprovação de propostas de alteração ao Regulamento Interno.

Ordem de
Trabalhos

Ponto 4 - Alteração do pedido de férias do Diretor.
Ponto 5 - Análise de uma proposta para constituição de uma bolsa de estudos.
Ponto 6 - Outros assuntos

Foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião de 21.02.17.

Ponto um

A ata da reunião de 30.11.16 não pôde ser aprovada por via da falta da conselheira
que secretariou a reunião.
Presidente
A votação relativa ao “Orçamento Participativo das Escolas” decorreu com
normalidade. Solicita-se que o Diretor mantenha este conselho informado sobre os
diferentes procedimentos /fases de consecução do projecto.

Ponto dois

Foi criada uma conta de utilizador para os elementos do Conselho Geral poderem
aceder à rede informática. Também foi criada uma conta de correio electrónico
(cgeral@aeprosa.pt) através da qual os elementos da comunidade educativa
poderão contactar qualquer membro deste órgão.
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Participou na “Internacional Conference: Participatory Schools 4 Better Democracy”.
Valorizou o facto de muitas intervenções terem sido feitas por alunos.
Saudou a realização das Pinheiríadas, salientando a qualidade da maior parte das
provas a que teve oportunidade de assistir. Ainda assim, lamentou a ausência do
Diretor nas atividades realizadas.
Sérgio Vieira
Realizar-se-á proximamente o Encontro Psicólogos dos Serviços de Orientação do
Sul.
O Projeto Educativo Municipal não está ainda divulgado uma vez que a maioria dos
agrupamentos não respondeu à solicitação para a sua formulação. (AEPROSA, já
respondeu).
Salientou a qualidade do ponto de vista pedagógico das atividades realizadas pelos
alunos do 4º ano, na escola básica 2/3 Dr. José Neves Júnior.
João Catarino
Saudou a iniciativa da criação da “Pista de Corta Mato Ana Cabecinha” por ser
relevante e agregadora de vários organismos e elementos da comunidade.
Celestino Amaro
Pediu para ser esclarecida a questão do custo dos cartões de aluno quando é
solicitada a sua substituição.
Diretor
Retificou o conteúdo da ata anterior onde terá dito que até final do mandato
substituiria 100% dos computadores do agrupamento.
Foi realizada uma viagem do Projeto Erasmus+ à Grécia. Classificou o balanço desta
atividade de positivo.
Destacou o facto das Provas de Aferição do 2ºano poderem ser realizadas sem
fechar nenhum estabelecimento.
As Pinheiríadas decorreram com sucesso.
Participou numa reunião com Secretário de Estado sobre flexibilização do currículo.
Este responsável público elogiou o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no
Agrupamento.
Será desbloqueada a verba necessária para as obras da EB 1 de Estoi..
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A Conferência Internacional das Escolas Democráticas gerou dinâmicas positivas.
Não há, de momento, verbas para despesas correntes.
Está empenhado no planeamento da Rede Escolar para o próximo ano letivo.
Informou sobre um e-mail enviado do Delegado Regional de Educação. Abrirá no
próximo ano letivo o curso regular de Artes Visuais. A Unidade de Ensino Estruturado
da Lejana, segundo o Delegado Regional de Educação, será transferida para outro
agrupamento. Está em conversações para podermos implementar a modalidade de
Ensino Articulado.
Realizaremos a iniciativa “Mulheres de Abril” com a participação da Dra. Maria
Antónia Palla.
João Catarino
Acerca das informações divulgadas pelo Diretor, este conselheiro pediu os seguintes
esclarecimentos / deu as seguintes sugestões:
Deve apostar-se numa melhor divulgação dos projetos Erasmus bem como
clarificados os critérios de seleção dos elementos que compõem as comitivas que
participam nas mobilidades. Estes projetos devem ter impactes diretos sobre o
AEPROSA.
Relembrou que os docentes que prestam apoio educativo são chamados para um
conjunto alargado de tarefas que, por vezes, comprometem o apoio aos alunos.
Felicitou o Diretor pelo envio do e-mail ao Delegado Regional de Educação e
concorda com o seu conteúdo. No entanto, não deixou de referir que esta iniciativa
deveria ter sido tomada no início do mandato.
Lamentou o facto do Diretor não ter feito referência nenhuma sobre os resultados
escolares do 2º período. Mais uma vez, não será possível intervir no período escolar
seguinte com base em dados recolhidos.
Diretor
Referiu que está a ser preparado um relatório sobre a atividade do projeto Erasmus
em curso.
Tem consciência da relevância do apoio educativo, no entanto, a participação destes
docentes é essencial para a realização destas atividades.
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Acerca do e-mail enviado ao Delegado Regional de Educação referiu que os
argumentos utilizados têm sido defendidos de forma progressiva resultando agora
nesta iniciativa.
Acerca dos resultados escolares do 2º período, esclareceu que os dados
Observatório de Qualidade estão atrasados.

Foi aprovada, por maioria, a alteração ao ponto 9 do art. 198º do Regulamento
Interno, passando a sua redação a ser a seguinte:
“9. Sempre que um aluno falte, justificadamente, ao abrigo do artigo 140º do
Regulamento Interno, a um momento de avaliação previamente marcado, o docente
providencia uma data alternativa para a realização do mesmo ou aplica-o na aula
imediatamente a seguir.”
Foi aprovada, por unanimidade, a alteração ao ponto 4 do artigo 5º do Anexo XII Regulamento dos Prémios de Mérito, passando a sua redação a ser a seguinte:
“4. No 1º ciclo:
a) Para os 1º, 2º, 3º e 4º anos, as classificações qualitativas deverão ser, no mínimo,

Ponto três

constituídas por um nível Bom e os restantes Muito Bom.”
João Catarino
Pediu ao Diretor que os assuntos passíveis de ser votados em Conselho Pedagógico
pelos coordenadores de departamento sejam, sempre que possível, discutidos pelos
departamentos curriculares.
Presidente
Solicitou ao Diretor que efetue as diligências necessárias para que a versão do
Regulamento Interno, publicada na página do Agrupamento, seja atualizada e a
comunidade educativa seja alertada para o facto de ter havido alterações.

Ponto quatro

Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de marcação de férias do Diretor.

A proposta de constituição de uma Bolsa Solidária, apresentada pelos alunos do 12º
C e pela docente Isabel Duarte mereceu, por unanimidade, parecer favorável, tendo
sido louvados os valores de solidariedade subjacentes à sua apresentação.

Ponto cinco
Foi solicitado ao Diretor que desenvolva as diligências necessárias para que seja
constituída uma comissão que elabore o regulamento e promova a criação das
condições necessárias ao desenvolvimento do projeto.
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Vera Gonçalves
Mostrou descontentamento pela forma como decorreu o dia de greve na EB 23 Dr.
José Neves Júnior. Referiu que a escola funcionou sem o número necessário de
pessoal não docente. Referiu que o bufete e refeitório fecharam e que não houve
controlo à saída da escola.
Prestou esclarecimentos acerca do conteúdo da Ordem de Trabalhos. Quando não
tem documentos de trabalho disponíveis, não pode agendar determinados pontos.
Reúne sempre com o Diretor para preparar as reuniões. Os resultados da avaliação
do 2º período e a Conta de Gerência não estavam prontos e por isso não foram

Ponto seis

agendados.
João Catarino
No seguimento da intervenção anterior, lamentou a falta de referência, por parte do
Diretor, à apresentação do Relatório de Contas de Gerência; sublinhou o facto de
não terem ainda sido apresentados os resultados da avaliação do 2º período.
Diretor
Esclareceu que o Relatório de Contas de Gerência passou a incluir as componentes
analítica, patrimonial e SASE tendo aumentado a sua complexidade. Registaram-se
também problemas com o software utilizado.

O redator: João Catarino
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