AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. JOÃO DE MEIRA

SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
DE 12 DE MARÇO DE 2019, 18 H 30
PONTO UM: APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO INTERMÉDIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE
ATIVIDADES - ANO LETIVO 18/19
Neste ponto foi feita a análise, correcção e aprovação do relatório intermédio de execução do
plano anual de atividades.
PONTO DOIS: DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS EM QUE SE BASEIA A AVALIAÇÃO INTERNA DA DIRETORA, DE
ACORDO COM O ARTIGO 5º DA PORTARIA Nº 266/2012, DE 30 DE AGOSTO
Foi aprovada por unanimidade, a definição dos critérios em que se baseia a avaliação interna da
diretora, de acordo com o Artigo 5º da Portaria nº 266/2012, de 30 de agosto, tendo sido mantidos os
parâmetros, conteúdo dos mesmos e ponderação aplicados anteriormente.
PONTO TRÊS: OUTROS ASSUNTOS
O presidente deu a conhecer ao conselho o resultado da reunião tida com a câmara municipal de
Guimarães, sobre as obras na biblioteca e no pavilhão gimnodesportivo. Desta resultou o compromisso
de que a obra relativa à biblioteca escolar seria concretizada até final do corrente ano, enquanto o
pavilhão gimnodesportivo será intervencionado em dois mil e vinte.
A conselheira Anabela Laranjeiro, propôs um voto de pesar pela perda do colega Francisco José,
recentemente falecido, bem como um voto de pesar pelo falecimento do pai da colega Rosário Carvalho,
a que se associou todo o conselho. Ainda a conselheira, manifestou preocupação na falta de educação
básica, por parte dos alunos, tendo apelado à reflexão acerca do papel do nosso agrupamento no reforço
dos valores da cidadania, da liberdade e da ordem, que se venham a refletir em atitudes e
comportamentos mais adequados, em linha com o Projeto Educativo e o respeito pelo outro. A
conselheira, considerou ainda ser pertinente a este propósito, o reforçar os níveis de regulação no que
diz respeito ao comportamento e linguagem utilizada pelos discentes, sobretudo nos espaços não letivos,
envolvendo para tal as diferentes estruturas e membros da comunidade educativa, neste contexto a
conselheira interroga acerca do verdadeiro papel do agrupamento enquanto espaço educativo ou
meramente de ensino. Em sequência do anteriormente exposto, o conselheiro Vítor Vilaça, sugeriu que
se faça cumprir com rigor o regulamento interno, no sentido de dissuadir a ocorrência de situações

Página | 1 de 2

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. JOÃO DE MEIRA
comportamentais ou disciplinares reprováveis. As intervenções dos conselheiros Luís Ventura, Ana
Marques, Ana Castro, Helena Pinto e Filipa Vieira, que se seguiram vieram reforçar esta proposta.
A conselheira Anabela Laranjeiro interveio ainda no sentido de, dado que somos uma eco escola,
se deverá proceder à monitorização da separação de resíduos sólidos. Mais considerou que, dada a
importância das intervenções camarárias relativas à biblioteca escolar e pavilhão gimnodesportivo, em
próximas reuniões este tema deva fazer parte de um ponto específico da ordem de trabalhos. Foi ainda
pedido para que a visita de estudo à citânia de Briteiros, fosse revista, no sentido de que os mesmos
alunos não repitam a mesma. A este propósito a conselheira Helena Pinto, prontificou-se a procurar,
junto do município, o melhor esclarecimento da situação.

Guimarães, 12 de março de 2019
A Secretária,
Ana Maria A. Marques
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