CONSELHO GERAL

7 de janeiro de 2020

Minuta – Reunião nº 1

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, reuniu pelas dezoito horas e trinta minutos, no polivalente da
escola sede, João Carlos Celestino Gomes, o Conselho Geral.
Informações – O presidente do Conselho Geral informou os presentes acerca dos procedimentos que
desenvolveu para a eleição dos alunos e dos pais/encarregados de Educação, desde a solicitação às diferentes
Associações de Pais para que se mobilizassem para a realização do processo eleitoral, à afixação do
regulamento eleitoral em todas as escolas do Agrupamento, tendo culminado com o envio da informação dos
resultados à Direção Geral da Administração Escolar.
Tomada de Posse – O presidente procedeu à tomada de posse de novos elementos representantes dos
Encarregados de Educação e dos alunos. Assim, na qualidade de Encarregados de Educação deu posse a Ana
Raquel Simões, Maria Carolina Magalhães, Robert Dinis Vidal e Rosa Dolores Rigueira; na qualidade de
representantes dos alunos deu posse a Guilherme Graça Carlos e na qualidade de representante da Câmara
Municipal deu posse a Ana Luísa Pinho.
Plano Anual de Atividades - o órgão aprovou o Plano Anual de Atividades por unanimidade com algumas
recomendações relativamente à sua organização para facilitar a leitura e para permitir a identificação dos autores
das propostas e dos objetivos do Projeto Educativo, em que as atividades se enquadram.
Aprovação do documento “Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento” – O documento foi
aprovado. A senhora diretora apresentou o documento intitulado “Linhas orientadoras para a elaboração do
orçamento”. A sua intervenção baseou-se nos constrangimentos vividos nas escolas Básica José Ferreira Pinto
Bastos e João Carlos Celestino Gomes, que se prendem com as deficiências existentes nos edifícios e ao nível
dos equipamentos. Referiu ainda que a verba recebida, no âmbito do POCH é utilizada para pagar vencimentos
do pessoal da rubrica dos Cursos Profissionais, professores e técnicos, e não tem sido destinada à aquisição de
materiais. Ainda, na sequência da sua intervenção, manifestou a preocupação em relação à necessidade urgente
de obras e melhoramentos nas referidas escolas. Todos os presentes manifestaram a sua preocupação em
relação aos problemas das duas escolas e da necessidade urgente de intervenção. O documento analisado foi
aprovado por unanimidade e foi solicitada, mais uma vez, a ajuda da Câmara Municipal de Ílhavo neste processo,
à semelhança de outros anos, em que foram realizadas reuniões com a tutela.
Relatório de Avaliação do Projeto Educativo dois mil e dezasseis, dois mil e dezanove- este não foi
aprovado pelo conselho geral. Os conselheiros fizeram notar que no documento não há nenhuma caraterização
do universo da população avaliada, que não é evidenciado o trabalho desenvolvido no primeiro ciclo do Ensino
Básico e na Educação Pré Escolar, nem demonstrados os resultados obtidos no âmbito da literacia,
designadamente, dos alunos de etina cigana. Em geral, as evidências apresentadas também não foram
demostrativas do trabalho realizado, havendo, ainda, a necessidade de se proceder à legendagem das siglas
usadas nas grelhas. Os conselheiros também referiram que as conclusões deste documento deveriam refletir
claras orientações para o futuro.
Regulamento interno – o órgão entendeu que o Regulamento Interno deverá ter assinaladas as
propostas de alterações feitas pelo Conselho Pedagógico. Assim, o presidente do conselho geral solicitou o
reenvio do documento com a clara indicação das alterações para ser aprovado na próxima reunião a realizar no
dia vinte e oito de janeiro.
Critérios de organização do ano letivo para o ano letivo 2019/2020 -O conselho geral teve conhecimento dos
critérios de organização do ano letivo para o ano letivo 2019/2020, tendo feito uma recomendação relativamente
ao horário das turmas do primeiro e segundo ano de escolaridade que contem uma falha, no que se refere ao
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horário do turno da manhã. Assim no turno da manhã os tempos letivos decorrem das 9h às 10h30min, de
segunda a sexta; intervalo de 30 minutos; tempos letivos das 11h às 12h30min, intervalo para almoço das
12h30min às 14h.
No turno da tarde os tempos letivos decorrem das 14h às 15h30min com intervalo de 30 minutos antes das
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) que decorrem das 16h às 17h.
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