CONSELHO GERAL

18 de junho de 2020

Minuta – Reunião n--Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte, reuniu pelas dezoito horas e trinta minutos, o Conselho Geral,
através da plataforma Google Meet, devido às circunstâncias vividas, por força do COVID 19.
Aprovação da ata da reunião anterior - A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.
Análise da proposta de intervenção transversal para a Escola Básica de Vale de Ílhavo
O presidente do conselho geral iniciou a reunião solicitando à senhora diretora que apresente o documento com as
alterações realizadas, de acordo com as recomendações feitas na última reunião, datada de nove de junho.
Perante as várias intervenções e o facto da maioria dos conselheiros não se sentirem confortáveis para aprovar o
projeto nas condições em que se encontra, nomeadamente a questão que se refere ao modelo pedagógico único e o
facto de ser a docente da escola que faz a supervisão pedagógica. o Presidente do Conselho Geral propôs à
senhora diretora uma nova reformulação, para ser analisado e votado no próximo dia vinte e dois de junho, pelas
vinte e uma horas.
Segundo o Conselho Geral é urgente que haja uma intervenção na Escola de Vale de Ílhavo para a mesma não
correr o risco de fechar, de qualquer modo o projeto tem que ser reformulado. O vereador da Câmara Municipal
reforçou que que Vale de Ílhavo tem “forças vivas”, como os Baldas, as Padeiras e os Cardadores tão caraterísticas
do meio, que o projeto deveria apontar e aproveitar para o desenvolvimento das aprendizagens.
Definição dos critérios de avaliação do diretor
O presidente do Conselho Geral apresentou um modelo de avaliação à semelhança dos modelos utilizados
anteriormente. Foi unânime que o documento deve ser elaborado por uma comissão definida pelo órgão, de modo a
atenuar a subjetividade que a avaliação acarreta. Assim os elementos que farão parte dessa equipa serão os
seguintes conselheiros: Anabela Ribeiro, La Salete Oliveira, Ana Pinho, José Luís Calão e Pedro Cura. O documento
deverá ser elaborado até o dia dez de julho.
Outros Assuntos
O conselheiro Guilhermino Ramalheira perguntou ao vereador da Câmara qual o motivo da urgência da Câmara
Municipal de Ílhavo em fazer a transferência de competências, uma vez que existem outras Câmaras vizinhas que
ainda não o fizeram. Solicitou ao Conselho Geral que se pronunciasse. Perante a dificuldade em fazer-se ouvir, uma
vez que a ligação estava constantemente a ser interrompida devido a problemas com a internet, o vereador Tiago
Lourenço referindo que não estava a ouvir a pergunta nas melhores condições solicitou ao conselheiro que
clarificasse a questão. O conselho geral não se pronunciou acerca deste assunto. Ainda neste ponto o vereador
destacou o excelente trabalho de articulação da Câmara com o Agrupamento. Deu uma nota de reconhecimento às
Educadoras, Assistentes Operacionais do Agrupamento e Funcionários das Associações de Pais, pelo esforço e
empenho realizado na abertura das Prés e dos ATLs, no que respeita à higienização dos espaços e
acompanhamento das crianças. Informou que a Câmara já cedeu mais onze mil unidades de proteção aos
Agrupamentos.
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A conselheira Anabela Ribeiro fez um agradecimento a todos, especialmente à pessoa do chefe dos funcionários, do
Agrupamento, Senhor Guilhermino Ramalheira pela dedicação e empenho que tem mostrado nesta fase tão
delicada. O presidente do Conselho Geral corroborando as opiniões emitidas também deixou uma nota de
agradecimento e reconhecimento a todos.
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