AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR JOÃO DE MEIRA

SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018, 18 H 30
PERÍODO ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS


Deu-se início à reunião tendo, antes do cumprimento da ordem de trabalhos e com a aprovação
do conselho, alterado a redação do ponto cinco e incluído um ponto seis, conforme adiante se
expõe.

PONTO UM: APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO REFERENTE AO ANO LETIVO DOIS MIL E
DEZASSETE, DOIS MIL E DEZOITO


foi apreciado o relatório de auto-avaliação referente ao ano letivo dois mil e dezassete, dois mil e
dezoito, tendo sido feito um elogio ao excelente trabalho desenvolvido pela equipa envolvida na
construção do mesmo.

PONTO DOIS: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
REFERENTE AO ANO LETIVO DOIS MIL E DEZASSETE, DOIS MIL E DEZOITO


foi aprovado o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades referente ao ano letivo
dois mil e dezassete, dois mil e dezoito.

PONTO TRÊS: APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO REFERENTE ANO
LETIVO DOIS MIL E DEZOITO, DOIS MIL E DEZANOVE


foi aprovado o Plano Anual de Atividades do Agrupamento referente ano letivo dois mil e dezoito,
dois mil e dezanove.

PONTO QUATRO: APROVAÇÃO DAS ASSESSORIAS TÉCNICO-PEDAGÓGICAS PARA O MANDATO DE
DOIS MIL E DEZOITO A DOIS MIL E VINTE E DOIS


foram propostas e aceites as seguintes docentes: para representação do primeiro ciclo, Maria
Adelaide Oliveira Novais e para o representante do segundo e terceiros ciclos, Isabel Cristina dos
Santos Pinto.

PONTO CINCO: APROVAÇÃO DAS LINHAS ORIENTADORAS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
PARA O ANO ECONÓMICO DE DOIS MIL E DEZANOVE


foram definidas e aprovadas as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento para o ano
económico de dois mil e dezanove.
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PONTO SEIS: OUTROS ASSUNTOS


O conselheiro Vítor Vilaça, questionou acerca da alteração dos critérios de avaliação, tendo a
diretora esclarecido que os mesmos estão de acordo com a legislação vigente e com o perfil do
aluno no final de ciclo, sendo os mesmos alvo de reflexão no final do ano letivo. O presidente do
conselho transmitiu as preocupações da comunidade docente, após a auscultação da mesma, a
referir: a necessidade premente da remodelação do pavilhão gimnodesportivo, a construção da
biblioteca, a premente necessidade de adquirir material informático, a falta de assistentes
operacionais, o incumprimento, por parte dos alunos, das normas básicas de colocação de
resíduos sólidos nos locais apropriados, da circulação ordeira nos espaços comuns, da utilização
verbal apropriada ao espaço escolar, bem como da pontualidade. Relativamente às preocupações
enunciadas, os conselheiros de uma forma geral entenderam que as aulas de educação para a
cidadania deveriam reforçar o apelo à mudança de conduta dos alunos, acrescentando, no que diz
respeito à pontualidade, a necessidade de se introduzir o segundo toque no início de cada tempo
letivo. Em caso de incumprimento, o conselho sugere que essa informação conste da ficha
informativa a fornecer aos encarregados de educação, no final de cada período letivo. A
conselheira Anabela Laranjeiro lembrou que por sermos uma Eco Escola, , e por se tratar de uma
questão eminentemente educativa, se impõe a separação dos resíduos, pelo que importará o
aumento do número de ecopontos nos espaços escolares bem como a sensibilização para a
utilização dos mesmos por parte da comunidade educativa. No que diz respeito à remodelação do
pavilhão gimnodesportivo, à construção da biblioteca, à necessidade de adquirir material
informático bem como à falta de assistentes operacionais, a diretora informou da persistência,
junto dos órgãos competentes no sentido da resolução destes graves problemas, tendo
acrescentado que já está pedido o agendamento de uma reunião com o senhor presidente da
camara municipal de Guimarães com esse propósito, sendo oportunamente comunicados os
resultados das mesmas.
Guimarães, 4 de dezembro de 2018
A Secretária,
Ana Maria A. Marques
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