CONSELHO GERAL

26 de janeiro de 2021

Minuta 6 Reunião nº 6
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, reuniu pelas dezoito horas e trinta minutos, o
Conselho Geral, através da plataforma Google Meet, devido às circunstâncias vividas, por força do COVID 19.
Informações: A ata da última reunião foi aprovada.

A senhora Diretora fez o ponto de situação do que tem sido feito no Agrupamento, até ao momento.
Informou que durante este ano, o Agrupamento já teve situações difíceis de gerir nomeadamente o encerramento da
Escola Básica de Ílhavo, devido a um surto de Covid, entre outras situações de alunos que estiveram em
confinamento e duas turmas do nono e décimo ano, respetivamente. Reuniu o Conselho Pedagógico de emergência
para elaborar os procedimentos para o ensino a distância e que o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)
continua a funcionar sendo os apoios presenciais. No que concerne aos meios tecnológicos informou que foram
entregues trinta e quatro computadores, pelo Ministério da Educação, aos alunos abrangidos pelo escalão A. O
Vereador da Educação referiu que a Câmara irá reativar o projeto “O Radar” para dar apoio aos alunos, onde serão
mobilizados conteúdos pedagógicos através da Rádio Terra Nova, entregará na próxima semana cerca de
quinhentos e cinquenta cabazes às famílias sinalizadas dos escalões A e B e disponibilizará equipamentos
tecnológicos. A equipa Multidisciplinar já está formalizada para dar apoio e dar resposta às solicitações do Ministério
da Educação. O mesmo ainda informou que a transferência de competências está praticamente concluída e a
Câmara irá lançar um concurso para a aquisição de mais recursos humanos para dar resposta às necessidades. O
contrato das refeições já foi adjudicado e o dos transportes já foi concluído. A titularidade dos vários contratos da luz,
água, entre outros também já foram transferidos para a Câmara. Frisou que esta irá assumir muito mais do que são
as suas competências porque a sua intenção é libertar os Diretores da parte burocrática de modo a facilitar os
procedimentos. A senhora Diretora elogiou o apoio da Câmara Municipal em todo o processo referindo que a
Câmara tem feito mais do que são as suas competências.
Apreciação e aprovação do Plano de Atividades.
Este foi apresentado pela senhora Diretora, em três ficheiros diferentes, como um documento basilar no
enriquecimento curricular. Referiu que o Desporto Escolar não teve inscrições devido ao problema da Pandemia. A
conselheira representante dos pais, Ana Raquel Simões agradeceu o empenhamento do Agrupamento na gestão
das várias situações, desde o início do ano. Reportou-se ao PAA referindo que os três documentos apresentados
deveriam estar enquadrados para facilitar a compreensão. Deveriam ter uma legenda para tornar percetível a sua
leitura. Em relação ao Desporto Escolar mencionou que alguns encarregados de educação sentiram que houve
falhas de comunicação, no início do ano, por parte dos diretores de turma, em relação à existência ou não das
atividades. O Presidente do órgão manifestou-se dizendo que se houve falhas de comunicação, a culpa é
exclusivamente dos docentes de Educação Física. O PAA foi aprovado por unanimidade.
Apreciação da execução do projeto educativo
A senhora Diretora informou os presentes sobre as várias parcerias que o agrupamento tem estabelecido,
nomeadamente parcerias com empresas para os Cursos Profissionais de Cozinha e Desporto e parceria com a
Altice, para a produção de vídeos de Matemática para alunos Surdos. Referiu-se aos vários projetos que o
agrupamento aderiu, nomeadamente o Projeto de Sensibilização para o Tráfico de Seres Humanos, Projeto Maia,
Projeto Apps for Good e Projeto PNEPS, onde se contrataram para este último, dois técnicos superiores nas áreas
da Psicologia e Terapia de Fala. No que concerne à formação informou que o agrupamento tem encetado formação
interna aos docentes, formação no âmbito da Flexibilidade Curricular e que futuramente irá existir formação na área
das TIC. A conselheira Ana Raquel, representante dos pais manifestou a sua preocupação em relação à crescente
indisciplina que existe na Escola Básica José Ferreira Pinto Basto. A senhora Diretora referiu que tem passado muito
tempo na referida escola, devido aos problemas existentes e que tem encetado contactos com o comandante da
GNR e a Comissão e Proteção de Crianças e Jovens. Informou que a Escola Segura tem estado muito tempo na
escola.
Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento
O senhor vereador da Câmara Municipal, conselheiro Tiago Lourenço informou que solicitou às escolas que
informassem a Câmara sobre as suas necessidades. Informou ainda que no que respeita ao amianto, a obra foi
adjudicada e que estará para breve.
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Outros assuntos
O Presidente deste órgão apresentou um pedido feito pela chefe dos serviços administrativos. A mesma solicita que
o valor de 3,5 euros não seja restituído aos alunos no final do ano, como é habitual fazer, uma vez que este
processo de restituição é complicado em termos de procedimentos, sendo um processo muito burocrático. A maioria
dos conselheiros não aprovou o pedido, salientando que é um valor que deverá ser restituído aos alunos.
O Presidente manifestou a sua vontade em dar por concluído o mandato deste órgão até ao final do ano letivo.
Alguns conselheiros referiram que o mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos e que
no final do ano letivo, o tempo para a cessação de funções ainda não terá terminado.
A conselheira Fátima Marnoto mencionou o facto de alguns conselheiros faltarem sistematicamente às reuniões do
Conselho Geral reforçando o que foi acordado na reunião em que foi aprovado o Regimento do órgão. A mesma
referiu que os elementos que não podem participar deveriam solicitar ao presidente a suspensão do mandato, sendo,
nesse caso, substituídos pelo primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de precedência, na lista a
que pertencia o titular do mandato, conforme artigo terceiro do referido documento.
Devido ao avançado da hora, o Presidente propôs analisar o Projeto Mentoria, na próxima reunião.
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