CONSELHO GERAL

21 de abril de 2020

Minuta – Reunião nº3
Aos vinte e um dias do mês de abril 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 situação atual do agrupamento face à pandemia covid-19
Por sugestão do Sr. Presidente do Conselho Geral, a Sra. Diretora foi convidada a fazer o ponto da situação atual do
agrupamento, no contexto da pandemia Covid19, designadamente, a nova modalidade de Ensino à Distância e as
ações realizadas para minimizar os constrangimentos vividos, após o encerramento das escolas. A senhora diretora
começou por informar que a escolas encerraram no dia dezasseis de março, tendo-se avançado de imediato para a
definição de estratégias e metodologias das sessões síncronas a concretizar no início do segundo período. O
conselho pedagógico elaborou um roteiro, com orientações muito precisas, baseado em oito princípios. Informou
ainda que esteve em reunião síncrona juntamente com outros agrupamentos, com o senhor Secretário de Estado da
Educação e com a Diretora Regional da Região Centro, onde recebeu orientações e prestou informações sobre o
que se está a fazer ao nível do nosso agrupamento, tendo referido que a principal preocupação deste agrupamento é
a situação do ensino secundário, pelo facto dos alunos serem sujeitos a exame, no final do ano letivo. Aproveitou
também para tecer alguns agradecimentos. À Câmara Municipal de Ílhavo, nas pessoas do vereador Tiago Lourenço
e da Chefe de Divisão Eva Oliveira, agradeceu todo o apoio que tem prestado ao agrupamento, bem como às
famílias, na cedência de computadores e cabazes alimentares. À Junta de Freguesia, que vai ceder vinte
computadores. Aos professores e assistentes operacionais, pelo trabalho realizado e o esforço desenvolvido. Referiu
que a situação atual, devido à Pandemia está a criar problemas económicos em muitas famílias, que se veem sem
emprego. Informou os presentes de alguns procedimentos tomados, nomeadamente: aquisição de dezoito cabazes
que a mesma foi buscar às escolas de Cantanhede e Secundária Homem Cristo, investimento para a aquisição de
vinte e três computadores e hotspots, feito com dinheiro do POCH, aquisição de computadores oferecidos por
empresas, articulação com o Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro, para o arranjo de
computadores avariados e impressão de trabalhos para alunos de Educação Especial e de Etnia Cigana. --------------O conselheiro Guilhermino Ramalheira, representante dos Assistentes Operacionais referiu todo o trabalho realizado
no apoio às famílias, nomeadamente na entrega de cabazes a casa de algumas famílias que não podem sair de
casa. O mesmo conselheiro ainda sugeriu aos professores que articulassem com o Grupo de Jovens “A Tulha” que
se ofereceu para imprimir trabalhos e entregarem aos alunos. Solicitou os docentes que articulassem com esta
associação para agilizar a entrega dos trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Senhor Vereador da Câmara Municipal, Tiago Lourenço, agradeceu as palavras da senhora diretora.
Informou os presentes que a Câmara disponibilizou duzentos e cinquenta computadores portáteis e quatrocentos
hotspots para acesso à internet por um período de três meses a alunos sinalizados dos três agrupamentos.
Reafirmou o compromisso que assumiu com as diretoras dos três agrupamentos do concelho, numa reunião no dia
três de abril. Nesta, o mesmo lançou um desafio a todos os alunos e professores que tem como objetivo potenciar
todos os recursos do município de Ílhavo, nomeadamente a Rádio terra Nova para que seja possível manter-se
contacto com a comunidade educativa e os pais, através de diferentes atividades como a promoção da leitura e
outras. Referiu que a Câmara pretende assumir um compromisso com a orientação pedagógica dos professores e
por esse motivo irá encetar contactos com as Coordenadoras de Departamento do Primeiro Ciclo e do Pré-Escolar,
através das direções destes agrupamentos. Informou ainda que vão criar uma parceria com o Canal Central, TV de
Aveiro privilegiando áreas dos ciclos de ensino referidos anteriormente. A Câmara pretende ser um facilitador do que
são as pretensões das escolas. Informou ainda, que foram produzidas mais de trezentas viseiras, no Estaleiro, para
serem oferecidas a várias instituições. Ao Agrupamento de Escolas de Ílhavo foram oferecidas sessenta. No que
respeita aos cabazes informou que estes serão entregues quinzenalmente. Alertou para o facto de não poderem
entregar cabazes a famílias que não estejam sinalizadas. Quando a escola ou outra entidade sinaliza alguma família
e esta for elegível para ser escalão A ou B, depois de validada esta designação pelos técnicos responsáveis da
Câmara, os cabazes serão entregues. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Todos os presentes manifestaram o seu agradecimento pelo trabalho realizado e o empenho de todos, no sentido de
minimizar os constrangimentos, relacionados com esta Pandemia. O trabalho de todos os parceiros foi reconhecido.
A conselheira Ana Raquel Simões, representante dos Encarregados de Educação alertou para o envio excessivo de
Página 1 de 2

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÍLHAVO

trabalhos aos alunos e algumas falhas de comunicação entre diretores de turma e Encarregados de Educação. A
Plataforma Moodle foi valorizada, bem como outras vias de comunicação. Estas, utilizadas para enviar trabalhos
deverão ser atempadamente comunicadas aos alunos e pais, para que não haja confusão.
A docente Anabela Ribeiro reconheceu que há falhas que têm de ser limadas. Elogiou o auxílio prestado pela
direção. Admitiu que o excesso de tarefas enviadas pelos professores foi excesso de zelo para que os alunos não
perdessem o ritmo. A senhora diretora manifestou que nem todas a população escolar beneficia das mesmas
condições, no acesso às tecnologias e que desse modo, os professores tiveram que utilizar diferentes meios de
comunicação, nomeadamente messenger, whatsApp, facebook e mail. A plataforma Moodle terá num futuro próximo,
mais espaço. Passará de dez megabytes para vinte megabytes. ----------------------------------------------------------------A conselheira Manuela Resende do Centro de Saúde informou que este está aberto para os cuidados inadiáveis,
principalmente a vacinação. Na sua entrada os circuitos estão muito bem definidos. As crianças serão atendidas por
agendamento. Agradeceu a todos, os apoios que esta unidade de saúde tem recebido. ---------------------------------------
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