CONSELHO GERAL

28 de janeiro de 2020

Minuta – Reunião nº 2
Aos vinte e oito 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.

Aprovação da ata da reunião anterior - A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.
Por sugestão do Sr. Presidente do Conselho Geral, a Sra. Diretora foi convidada a fazer o balanço da Avaliação
externa realizada por uma equipa de quatro elementos. A Sra. Diretora salientou que a referida equipa não teve
uma postura inspetiva, mas uma postura de aconselhamento relativamente a alguns aspetos de funcionamento
do agrupamento (plano anual de atividades, projeto de Iniciação à Natação na educação Pré-Escolar, avaliação
dos alunos do 1.º ano de escolaridade, escola de referência para a educação bilingue no 1.º ciclo).

Aprovação do documento “Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento” – O documento foi
aprovado por unanimidade.

Aprovação do regulamento interno – O documento foi aprovado na generalidade, contudo o Conselho Geral
propôs algumas correções e alertou para falta de informação, no que respeita ao Capítulo quatro-alunos, Secção
Um - Direitos, Artigo sessenta.
Outros Assuntos: A conselheira Ana Raquel, representante dos pais colocou os seguintes assuntos:
- Atraso nos transportes escolares da Transdev, tempo de espera do último transporte para os alunos que
terminam as aulas às 17h. O vereador Tiago Lourenço informou que os transportes escolares estão inseridos nas
carreiras que fazem desvios de acordo com os horários dos alunos. A conselheira Eva, da Câmara Municipal
informou que solicitou à escola, no início do ano, os horários para serem feitos os ajustes necessários e que no
final do ano letivo já tinham auscultado as escolas, no sentido de se fazerem os horários de acordo com as
necessidades das mesmas. A conselheira Ana Raquel solicitou à Câmara para tentar junto da Transdev arranjar
transporte para os alunos que saem às 17h.
- Recusa, pela senhora diretora, de apresentação de projeto desenvolvido na Índia, no âmbito de um Programa
Internacional, por a ex-aluna da escola secundária. A senhora diretora referiu que no momento do pedido lhe era
completamente impossível atender a solicitação, uma vez que o Agrupamento é muito sobrecarregado com
pedidos desta natureza. O vereador da Câmara, Tiago Lourenço e o conselheiro João Bernardo referiram que
esta aluna foi sempre uma aluna de mérito, um exemplo de aluna que dignifica o Agrupamento e o Município e
que o Agrupamento não deveria impedido que a mesma apresentasse o seu projeto. A conselheira Ana Raquel
reforçou que o nome desta aluna está ligado à Escola Secundária, João Carlos Celestino Gomes.
Finalmente, a conselheira Fátima Marnoto recomendou ao Conselho Geral que, no próximo ano letivo, o
Presidente do conselho Geral tivesse redução ( dois tempos semanais) no seu horário para poder dedicar mais
tempo à organização das reuniões e ao tratamento de situações que lhe são colocadas, como Presidente deste
órgão.
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