AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA

SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL DE 29 DE JULHO DE 2020, 18H 30
PONTO UM: RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE DOIS MIL E DEZANOVE, DOIS MIL E
VINTE;


Após análise e esclarecimentos prestados pela Diretora, de algumas dúvidas partilhadas por alguns
conselheiros, o Relatório Final de Execução de Atividades referentes ao ano letivo de dois mil e
dezanove, dois mil e vinte, foi aprovado e será enviado com as devidas correções.

PONTO DOIS: ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO DE DOIS MIL E DEZANOVE, DOIS MIL E VINTE;


Com base na legislação em vigor e na reflexão e tomada de decisão do Conselho Pedagógico, a
Diretora apresentou as linhas orientadoras, para a abertura do próximo ano letivo, relativamente à
calendarização e linhas gerais do plano de ensino e de aprendizagem, assim como os fundamentos
dessas opções, no que respeita aos três ciclos de ensino. No que respeita à calendarização e horários,
expôs a forma como irá decorrer a abertura do próximo ano letivo bem como os horários de
funcionamento do ensino pré-escolar e do primeiro segundo e terceiros ciclos. A este propósito,
houve também uma reflexão e discussão, em torno de algumas dúvidas apresentadas por alguns
conselheiros.



Ouvidos os fundamentos, o relatório final de execução de atividades de dois mil e dezanove, dois mil
e vinte, foi aprovada a organização do ano letivo, salvaguardando as correções apresentadas.

PONTO TRÊS: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO INTERNO;


Foram apresentadas as propostas de alteração ao Regulamento Interno, a seguir elencadas, que
obtiveram a emissão de parecer favorável unânime do conselho pedagógico, a saber:



Correções dos artigos 51.º, 52.º, 53º. e 54.º, relativos aos coordenadores de ano. A alteração
pretendida é que o coordenador de ano dos 2º e 3º ciclos desempenhe simultaneamente o cargo de
direção de turma do ano de escolaridade em que é coordenador pois sentiu-se ser imprescindível
estar dentro de todos os assuntos inerentes a este cargo, de forma a garantir uma melhor articulação
com os diretores de turma e operacionalização de todas as ações previstas. Os docentes do 1º ciclo
manifestaram interesse em passar a reunir por anos e ter um coordenador do respetivo ano,
considerando que esta modalidade será um elemento facilitador da partilha e reflexão entre o pares.



As alterações acima propostas foram aprovadas por unanimidade.
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PONTO QUATRO: PONTO DE SITUAÇÃO DAS OBRAS DA BIBLIOTECA DA EB2/3 E DO PAVILHÃO
GIMNODESPORTIVO;


Este ponto foi novamente adiado pela falta de comparência da Vereadora da Educação, Dra. Adelina
Pinto. No início do ano letivo, será agendada uma reunião com o Presidente da Câmara Municipal, na
qual estarão presentes a Presidente do Conselho Geral acompanhada pela equipa eleita, os
conselheiros Vitor Vilaça e Francisco Gomes para saberem qual o ponto da situação das obras da
biblioteca e do pavilhão.

PONTO CINCO: OUTROS ASSUNTOS.


Foi aprovada a alteração das férias da Diretora.



Fez-se também a nomeação de dois elementos para representação no Plano de Contingência, que
ficaram a cargo das conselheiras, Rosário Carvalho e Olinda Azevedo.

Guimarães, 12 de agosto de 2020
A Secretária,

Emília Lemos
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