REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
Reunião nº 14

05 de dezembro de 2019

SÍNTESE
Ponto um – Tomada de posse dos novos membros do CG e reconstituição da Comissão
Permanente.
Em resultado dos processos eleitorais recentemente desenvolvidos, tomaram posse, como
representantes dos alunos, Pedro Miguel Tilheiro Moreira e Beatriz Lima Costa, e, como
representantes dos encarregados de educação e pais, Natália Alves Rocha e Teresa Emília Puga de
Barros Novo. Atendendo à necessidade de reconstituição da Comissão Permanente, passou a
pertencer a esta Comissão a representante dos EE/Pais Natália Alves Rocha.
Ponto dois – Aprovação das atas das reuniões ainda não aprovadas.
Foi aprovada a ata da reunião nº 11, agora na sua globalidade. As atas 12 e 13 haviam sido já
aprovadas em minuta.
Ponto três – Definição das linhas orientadoras das atividades no domínio da Ação Social

Escolar.
Foram atualizadas e aprovadas por unanimidade as linhas orientadoras para as
atividades no domínio da ação social escolar, a desenvolver no âmbito dos apoios
alimentares, dos auxílios económicos e acesso a recursos pedagógicos (refeições escolares,
manuais e outros materiais escolares, atividades de complemento curricular, ações
complementares, bolsas de mérito), transporte escolar, prevenção e seguro escolar, e apoio
às famílias.
Ponto quatro – Definição das Linhas Orientadoras para a elaboração do Orçamento para o ano
económico 2020.

Foi atualizado e aprovado por unanimidade um documento com as linhas de
orientação a observar na elaboração do orçamento para o ano económico de 2020.
Ponto cinco – Aprovação do Plano Anual de Atividades 2019-2020.
O Plano Anual de Atividades foi aprovado por unanimidade.
No entanto, considerando que se trata de um plano aberto e que poderão ser ainda
apresentadas novas propostas de atividades, o Conselho Geral salienta que estas atividades, se
implicarem interrupção de aulas, deverão ser concentradas nos dias já previstos para interrupções
letivas; além disso, alerta para a necessidade de os docentes terem em conta as interrupções
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previstas no PAA para cada ano de escolaridade, a fim de que as planificações anuais das respetivas
disciplinas sejam cumpridas integralmente. O Conselho mandatou o seu presidente para considerar
eventuais alterações ao PAA, agora aprovado, que venham a ser propostas pela diretora, desde que
previamente aprovadas pelo Conselho Pedagógico, até ao final de março de 2020.
Ponto seis – Aprovação da Comissão Eleitoral do Orçamento Participativo das Escolas.
Foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada para a constituição da comissão
eleitoral para o orçamento participativo 2020: Professora Carla Manuela da Silva Fernandes, em
representação da Direção, e os alunos da turma C do 9º ano Beatriz Sobreiro dos Santos, Dânia Novo
Ribeiro e Leonardo Silva Pires.
Ponto sete – Ponto da situação da atualização do Projeto Educativo.
A Diretora fez o ponto da situação da atualização do Projeto Educativo do Agrupamento, em
revisão desde 2018, referindo que foram já atualizadas as metas e os objetivos do PE, que está a ser
atualizado de acordo com os referenciais da IGEC e que tem um acompanhamento externo (Dr.
Joaquim Machado), que tem reunido com a equipa OQ, os Coordenadores de Departamento, os
Coordenadores dos DT e outros docentes ligados a Projetos; além disso, este equipa pretende que o
PE seja visto como um instrumento de melhoria profissional, encontrando-se em fase de solicitação
de contributos em reuniões específicas a nível docente, e que se pretende obter também o
contributo de outros elementos da comunidade educativa.

Considerando a necessidade de

conclusão deste processo o Conselho Geral definiu como data limite para aprovação do PE a reunião
ordinária a realizar no final do 2º período.
Ponto oito – Representação dos Encarregados de Educação/Pais.
Por solicitação das representantes dos encarregados de educação e pais, o Presidente
propôs, no início da reunião, a introdução deste ponto na ordem de trabalhos, que foi aprovada por
unanimidade. Analisada a situação relativamente ao requerido pelo encarregado de educação Paulo
Machado, o Conselho Geral considera que a Associação de Pais e Encarregados de Educação não se
encontra extinta; de facto, não existe nenhuma convocatória com esse fim expresso, nem se verifica
o cumprimento do definido na alínea b) do número 1. do artigo 26º dos seus Estatutos. Por outro
lado, considera que uma eventual extinção desta Associação de Pais é um retrocesso enorme na vida
da comunidade educativa, atendendo aos seus habituais contributos como uma organização devida e
formalmente constituída. O número 5 do artigo 153º do Regulamento Interno deste Agrupamento
refere que as comissões de encarregados de educação e pais se poderão constituir no caso de não
existir associação formalmente constituída, o que poderá não ser o caso. O Conselho Geral deliberou
unanimemente o seguinte: fica encarregada a Diretora do AEB de solicitar por escrito aos serviços
jurídicos do Ministério da Educação esclarecimento sobre o solicitado pelo encarregado de educação.
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Ponto nove – Outros assuntos.
O Representante da Autarquia, Isaías Alves, fez o ponto da situação final das obras de
requalificação da escola, informando que a CM cumpriu o objetivo definido e que o esforço
financeiro da Autarquia ultrapassou em mais de duzentos mil euros (200.000,00€), os limites da
empreitada adjudicada, tendo para o efeito a C.M. celebrado protocolo com o A.E, de forma a
melhorar as condições de funcionamento e utilização da escola e seus equipamentos; além disso,
pôs este CG a par de algumas informações sobre o processo de transferência de competências, que
tem vindo a ser preparado em reuniões realizadas para o efeito com a participação do
Agrupamento.
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O Presidente do Conselho Geral
António Araújo de Brito (Prof.)
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