CONSELHO GERAL

15 de setembro de 2020

Minuta 1 Reunião nº 1
Aos quinze dias do mês de setembro 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.
Preparação e Arranque do ano Letivo – O presidente iniciou a reunião desejando a todos um bom ano letivo
apesar de todos os constrangimentos decorrentes da Pandemia. Solicitou à Senhora Diretora que prestasse
esclarecimentos sobre a Preparação e o Arranque do Ano Letivo. A mesma informou os presentes sobre o Plano de
Contingência construído para o Agrupamento, os Kits entregues a todos os alunos e as reuniões realizadas no
Agrupamento com os Encarregados de Educação dos alunos dos diferentes ciclos, sobre os procedimentos a tomar,
no que respeita às entradas e saídas da sala de aula e da cantina, com circuitos marcados, a higienização dos
espaços, de modo a assegurar a segurança de todos. Informou ainda que cada turma vai permanecer o mais
possível na mesma sala de aula e os alunos ocuparão, na medida do possível, sempre o mesmo lugar. Cada escola
terá uma sala de isolamento. As escolas farão a medição da temperatura, com a respetiva autorização dos
Encarregados de Educação e o Agrupamento irá adquirir mais termómetros. Informou também que no que reporta ao
caso específico da disciplina de Educação Física, esta terá também um Plano de Contingência. Não haverá banhos
e os cacifos e bancos serão marcados. Todos os alunos detentores de doenças de risco terão que apresentar um
atestado médico que comprove a doença. Os alunos que se encontrem nesta situação beneficiarão de Ensino à
Distância. A mesma ainda informou que o Agrupamento se candidatou ao Programa Nacional de Promoção do
Sucesso Escolar. Este foi aprovado e o Agrupamento terá mais técnicos. Congratulou o conselheiro Guilhermino
Ramalheira pelo seu esforço e dedicação durante o mês de agosto. O conselheiro Guilhermino Ramalheira
apresentou ao órgão uma preocupação relacionada com a falta de Assistentes Operacionais. Alguns estão neste
momento de baixa e outros são pessoas de risco. Questionou o conselheiro Tiago Lourenço, vereador da Câmara
Municipal de Ílhavo se, à semelhança do que acontecia quando estavam sobre a alçada do Ministério da Educação,
a Câmara não dispõe de uma bolsa de substituição. O vereador referiu que a Câmara está ciente das necessidades
e que a ideia é criar uma bolsa de recrutamento, para fazer face às necessidades. O mesmo conselheiro reforçou
que a autarquia está disponível para ajudar assim como a Delegada de Saúde, a Direção e as respetivas
Associações de Pais. No que respeita à Escola Básica da Chousa Velha, o vereador informou que as obras de
melhoramento das casas de banhos irão ser feitas e explicou a demora devido à falta de empreiteiros. Será colocado
um contentor, na respetiva escola, para dar resposta às necessidades. No que diz respeito aos equipamentos em
falta nas escolas, estes serão disponibilizados pela Câmara, de acordo com as necessidades sentidas. Informou
também as diferentes ações propostas pelo Município, nomeadamente: o recrutamento de professores para as
Atividades de Enriquecimento Curricular, que terão início no dia dezasseis de setembro, nas diferentes escolas dos
diferentes Agrupamentos. No âmbito da Promoção do Sucesso Escolar será criada uma Equipa Multidisciplinar
constituída por um terapeuta, um educador, um nutricionista, um psicólogo clínico e um técnico de Ação Social, que
estará em permanente articulação com os Agrupamentos. Esta equipa iniciará funções no início de novembro do
atual ano e cessará funções, em dezembro de dois mil e vinte um. As turmas do primeiro ciclo irão beneficiar de
docentes de Educação Física que irão coadjuvar os titulares na lecionação da disciplina. Iniciarão nas escolas na
próxima segunda-feira, dia vinte e um de setembro. A Conselheira Ana Raquel Simões, em nome de todos os
Encarregados de Educação agradeceu o esforço encetado pela direção no arranque do ano letivo e o esforço de
todos os assistentes Operacionais, Professores e Câmara Municipal. Agradeceu ainda, na qualidade de docente da
Universidade de Aveiro, as propostas de estágios enviadas pela direção.
Definição dos critérios de avaliação do diretor - o Presidente informou que a senhora diretora irá ser avaliada por
ponderação curricular uma vez que, ao abrigo do artigo dois da Portaria n.º 266/2012 de trinta de agosto, a mesma
não poderá ser avaliada como diretora, pois carece de menos de metade do ciclo avaliativo. Assim sendo, a
avaliação do desempenho é realizada nos termos do regime geral previsto no Estatuto da Carreira Docente. O
presidente informou que será o Conselho Geral a avaliá-la e que a Senhora Diretora já fez o pedido e entregou o
relatório. A avaliação terá que ser concluída até ao dia quinze de outubro.
Após solicitação da conselheira Anabela Ribeiro, o Presidente informou que o escalão em que a senhora diretora se
encontra é o quarto.
Depois de algumas dúvidas apresentadas pelos conselheiros no que respeita à avaliação da diretora, o presidente
informou que irá pedir esclarecimentos à Direção Geral de Administração Escolar. O conselho solicitou que a
resposta seja dada por escrito. O órgão definiu então que, na próxima reunião irá elaborar a Ficha de Avaliação –
Ponderação Curricular, despacho normativo nº 19/2012 tendo por base uma proposta feita pelo presidente do Órgão.
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