CONSELHO GERAL

24 de julho de 2020

Minuta – Reunião nº 7
Aos vinte e quatro dias do mês de julho 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 maioria, à exceção do
conselheiro Guilhermino Ramalheira.
Informações - O presidente informou ainda que o Agrupamento foi alvo de uma auditoria dos Cursos Profissionais.
Aguarda -se resultado da auditoria.
Definição dos critérios de avaliação do diretor - Foi apresentado ao órgão o documento elaborado pela comissão
representada por alguns conselheiros. O presidente agradeceu ao grupo de trabalho todo o esforço realizado, na
construção do documento. Alguns conselheiros teceram considerações construtivas para a melhoria do mesmo,
tendo em conta que os descritores dos diferentes parâmetros poderão levar a uma leitura subjetiva.
O documento foi aprovado pela maioria dos conselheiros á exceção do conselheiro António Neves que votou contra,
pois considera os descritores ambíguos e cheios de adjetivação que não podem ser quantificáveis.
Outros Assuntos - A conselheira Anabela Ribeiro manifestou-se em relação às minutas que têm sido feitas ao longo
do ano e que não têm sido publicitadas. A mesma exigiu que estas sejam tornadas públicas, uma vez que foi uma
das decisões tomadas por este conselho, no início da sua formação, de modo a tornar a escola mais democrática e
transparente. Reforçou ainda que o trabalho realizado é muitas vezes invisível.
A conselheira Eva Oliveira, representante da autarquia solicitou ao conselho geral que se pronunciasse em relação à
entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular, Câmara Municipal de Ílhavo. O conselho Geral não
pode pronunciar-se uma vez que ainda não tem o parecer do Conselho Pedagógico, nem a proposta da senhora
diretora.
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