CONSELHO GERAL
SÍNTESE DA REUNIÃO n.º 3/2019 DE 05/12/2019

Ponto 1 – Tomada de posse dos novos membros;
Ponto 2 – Apreciação do Relatório de Autoavaliação referente ao 3º Período do ano letivo
2018/2019;

Ordem
de trabalhos

Ponto 3 – Apreciação e aprovação do relatório final de execução do plano anual de
atividades de 2018/2019;
Ponto 4 – Apreciação e aprovação do plano anual de atividades para 2019/2020;
Ponto 5 – Apreciação e aprovação do novo Regulamento Interno;
Ponto 6 – Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento.

Ponto 1

Os novos membros do órgão tomaram posse com a assinatura da folha de presenças .
A professora Mafalda Guerreiro, coordenadora da equipa de Autoavaliação, convidada a
estar presente neste ponto, teceu alguns comentários:
-As metas foram atingidas, no entanto a equipa de Autoavaliação fez algumas
recomendações a nível dos DAC e enviou uma proposta elaborada em conjunto com as
coordenadoras do projeto e a direção ao centro de formação;
- A nível do CG, apontou-se a necessidade de haver uma maior divulgação das decisões
tomadas/documentos;
-Também foi apontada a necessidade de se aumentar a participação ativa dos EE. A
Presidente da Associação de Pais e EE respondeu que, a nível do 1º ciclo, os EE
participam, nos restantes, o papel dos DT e dos docentes é muito importante;
- A professora Mafalda acrescentou que a equipa referiu as boas práticas por parte dos
docentes do agrupamento: os resultados são bons e a taxa de insucesso é fraca;
- A nível da avaliação externa, na disciplina de Matemática, as metas dos TEIP foram

Ponto 2

atingidas, a Português, deve haver uma melhoria;
- Relativamente aos projetos Erasmus+, referiu que tanto os EE como os alunos
participantes nos mesmos estão muito satisfeitos pela existência destes projetos no
Agrupamento, mas foi sugerido um alargamento, através do envolvimento de mais
professores e mais alunos;
- Quanto às parcerias com a comunidade, foi sugerido um incremento das mesmas.
O Diretor destacou a pouca vigilância que existe nos espaços escolares, consequência
da falta de funcionários que se encontram doentes ou de baixa.
A representante dos EE do 2º ciclo referiu que está a decorrer um concurso e que se
deve insistir com o município para colmatar esta situação. Neste sentido, solicitou a
colaboração de todas as estruturas educativas.
Relativamente a este documento, o CG deu o seu parecer favorável e concordou em
seguir as recomendações indicadas pela equipa. A Presidente da Associação de Pais e
EE acrescentou que, quando existem boas práticas, as mesmas devem, não só serem
mantidas, mas também generalizadas.

Ponto 3

As atividades foram, na sua maioria, concretizadas e foram realizadas outras que não

estavam planeadas.
O documento foi aprovado por unanimidade.
O Diretor referiu o número excessivo de propostas de atividades por parte de várias

Ponto 4

entidades para as quais o Agrupamento é constantemente solicitado a participar, pelo
que se torna difícil colaborar com todos os seus parceiros.
O documento foi aprovado por unanimidade.
O RI foi reduzido: sempre que houver necessidade de referir a legislação, remete-se para
o documento em questão.
No que diz respeito às visitas de estudo, há uma maior regulamentação relativamente às
saídas da escola.
Quanto ao problema da portaria da JCM que deveria estar localizada à entrada da escola,
mas que se encontra dentro do estabelecimento, o diretor manifestou-se a favor de um
sistema de segurança mais flexível.

Ponto 5

Em relação aos Quadros de Valor e Mérito, foram discutidos vários aspetos,
nomeadamente os que dizem respeito aos requisitos da candidatura, à atribuição e à
entrega dos mesmos.
O CG manifestou-se contra a atribuição de um prémio do Aluno do Ano e foi unânime em
considerar que a entrega dos prémios deve realizar-se no final do respetivo ano letivo.
O RI foi aprovado por unanimidade, com exceção do documento que rege os prémios,
que será reformulado de acordo com as sugestões do CG.
O orçamento mantem as mesma linhas orientadoras do anterior, mas diminuiu em 7%.
O equipamento informático vai ser renovado. A manutenção e a renovação deste
equipamento nas escolas do 1º ciclo é da responsabilidade da autarquia.

Ponto 6

Os elementos do CG mostraram-se preocupados por ainda não ter sido retirado o
amianto no telhado da escola da PPN, pelo que o Diretor referiu ter sido informado que
a situação ficará resolvida quando se iniciarem as obras no próximo ano letivo.
A ata da última reunião de CG foi aprovada por unanimidade.

Olhão, 19 de dezembro de 2019
O Conselho Geral

