AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. JOÃO DE MEIRA

SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
DE 23 DE JULHO DE 2019, 18 H 30
PONTO UM: AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO.
Depois de lida e aprovada a ata da reunião anterior, deu-se início à ordem de trabalhos, tendo o Conselho
aprovado o Projeto Educativo, emitindo um elogio à equipa envolvida na elaboração do mesmo e à
intervenção plástica inserida na capa. O Presidente do Conselho considerou ainda importante, monitorizar
o sucesso, a qualidade do mesmo, bem como o percurso educativo dos alunos após a conclusão do terceiro
ciclo, sugerindo, se possível, a criação de um observatório para o efeito. A Conselheira Anabela Laranjeiro,
congratulou-se com a harmonia, o bem-estar e a felicidade que o nosso Projeto Educativo visa promover,
considerando, contudo, ambicioso, mas relembrou, que o aprofundamento da cidadania passa pelo
princípio de uma correta gestão dos resíduos produzidos no Agrupamento e pela sustentabilidade do meio.
O Conselho entendeu ser pertinente, a mais ampla divulgação do Projeto Educativo, no sentido não apenas
de promover o seu conteúdo como também dos elevados valores que o mesmo assume.
PONTO DOIS: ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 2019/2020.
A Diretora realçou a importância das reuniões de trabalho colaborativo previstas nos horários dos docentes
para o próximo ano e a alteração, de cinco para dez minutos, do primeiro intervalo, pelas contingências
que tão curta duração implicavam. A Diretora acrescentou ainda que a organização letiva por semestres,
prevista para o próximo ano, não pode avançar em virtude de constrangimentos legais que o impediram,
pelo que esta possibilidade será oportunamente colocada em discussão para o ano letivo dois mil e vinte,
dois mil e vinte e um.
PONTO TRÊS: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO INTERNO.
Foram aprovadas as propostas de alteração ao Regulamento Interno, tendo, no entanto, o Conselho
deliberado que, no que se refere ao artigo respeitante à utilização do telemóvel, na sala de aula o telemóvel
deverá estar sempre desligado e guardado, salvo instrução em contrário por parte do docente.
Relativamente à disposição das mesas dos alunos em sala de aula, esta deverá ser em “U”, no entanto,
poderá ser alterada sempre que o docente assim entenda, desde que no final da aula a disposição regresse
ao seu formato inicial. A Conselheira Anabela Laranjeiro, manifestou a sua discordância relativamente à
existência do quadro de excelência, reiterando a opinião do Departamento de Expressões. No entanto,
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relativamente a este assunto, o Conselho propôs uma alteração no sentido da atribuição dos Quadros de
Honra e de Excelência, unicamente no final do terceiro ciclo, tendo esta sido aprovada por unanimidade.
PONTO QUATRO: OUTROS ASSUNTOS.
O Conselho considerou oportuna proceder à análise do grau de cumprimento do Plano Anual de Atividades
e dos Resultados Globais na próxima reunião deste órgão, uma vez que os dados da estatística relativa às
Provas Nacionais ainda não estarem disponíveis, por se encontrarem em realização. O Conselho
manifestou ainda preocupação com o início das obras da Biblioteca, uma vez que o tempo urge e o mesmo
estar previsto ainda para o presente ano civil.

Guimarães, 23 de julho de 2019
A Secretária,
Ana Maria A. Marques
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