AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA

CONSELHO GERAL
Ata n.º 2 em Minuta

Ano letivo: 2018/2019
Data: 19/11/2018
Sala: 28
Hora: 18:30h
Presidente: Ana Paula Rodrigues

Nos termos e para os efeitos do artigo 34º, do Código do Procedimento Administrativo, foram
aprovadas a ata e as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento a ata em
minuta:

Ordem de trabalhos:
Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior.
Ponto 2 – Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pela Diretora, das atividades no
domínio da ação social escolar.
Ponto 3 - Definição dos critérios de participação em atividades pedagógicas, científicas, culturais e
desportivas.
Ponto 4 – Informações;
Ponto 5 - Aprovação do Plano Anual de Atividades e linhas orientadoras do Plano Plurianual de
Atividades
Ponto 6 – Outros assuntos e deliberações.
Ponto Prévio antes da ordem do dia:
• Tomou posse a representante dos Encarregados de Educação, Sr.ª Sandra Fidalgo Ferreira no
Conselho Geral, na sequência das eleições realizadas no dia 26 de outubro, vindo substituir o
representante dos Encarregados de Educação Telmo Santos, não se tendo verificado, portanto, mais
nenhuma alteração.
Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior:
• Foi aprovada a ata da reunião do dia 20 de setembro por todos os elementos do Conselho Geral, com
direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião.
Ponto 2 - Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pela Diretora, das atividades
no domínio da ação social escolar.
• Foi aprovado o documento por todos os elementos do Conselho Geral.
Ponto 3 – Definição dos critérios de participação em atividades pedagógicas, científicas, culturais e
desportivas.
• Foi aprovado o documento por todos os elementos do Conselho Geral.
Ponto 4 – Informações.
•

A Diretora informou que os mediadores para o Sucesso Escolar, da EPIS, (Empresários pela inclusão
social), já reuniram com os Diretores de Turma das turmas dos 5.º e 7.º anos de escolaridade, bem
como com os professores titulares de turmas do 1.º ano, com vista à melhor compreensão da sua
intervenção no Agrupamento, tendo dado início ao processo.

•

O Regulamento para o Concurso de Ideias para a criação novo do Logótipo do Agrupamento, no
âmbito das comemorações dos 25 anos da Escola-sede e dos 20 anos do Agrupamento, foi
aprovado, por unanimidade, no Conselho Pedagógico de 14 de novembro, sendo brevemente
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divulgado à Comunidade Educativa.
Ponto 5 – Aprovação do Plano Anual de Atividades e linhas orientadoras do Plano Plurianual de
Atividades.
• Foi aprovado o documento por todos os elementos do Conselho Geral.
• Foi estabelecido que as Linhas Orientadoras do Plano Plurianual de Atividades devem receber os
contributos dos diversos Órgãos do Agrupamento, bem como dos demais parceiros, estando, neste
momento, este documento, em fase de elaboração. O cronograma de articulação com os diversos
Órgãos do Agrupamento será divulgado oportunamente.
Ponto 6 - Outros assuntos e deliberações.
• Foi aprovada a nomeação de uma Comissão Eleitoral para o orçamento participativo de 2019 - de
acordo com o referido em despacho n.º 436-A/2017, emanado do Gabinete do Ministro de Educação
e publicado em Diário da República, 2.ª série – n.º5, de 6 de janeiro de 2017, foi nomeada uma
comissão eleitoral, composta por um professor (o professor Provedor do Aluno do Agrupamento) e
um conjunto de estudantes que assegurarão o regular funcionamento das mesas de voto,
respeitantes ao Orçamento Participativo de Escolas, que se realizará em sede de Agrupamento, em
data oportuna a anunciar no segundo período (talvez no dia 23 de março).
• A Diretora informou que, relativamente ao Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento, contactou o
Delegado Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo a fim de reportar a atual situação deste
equipamento desportivo, especificando as situações que urgem intervenção, tendo sido assegurado
que a DGEstE, face à matéria em apreço, irá agilizar as averiguações necessárias, com vista à
intervenção adequada, considerada de carácter urgente.
• Foi apresentada e aprovada, por unanimidade, alteração à Matriz Curricular, no que concerne ao 7.º
ano, relativamente aos tempos letivos afetos às disciplinas de Geografia e História, com vista ao
cumprimento em cada ano letivo dos 1500 minutos de carga letiva semanal, numa gestão por ano
escolar e não numa lógica de gestão por ciclo, como era o estabelecido neste Agrupamento, no
âmbito do Contrato de Autonomia. Os restantes 15 minutos semanais são geridos em prática
pedagógica colaborativa e em Metodologia de Projeto, pelas referidas disciplinas.
• A Diretora comunicou que o Agrupamento, no âmbito da proteção e segurança, diligenciou a
inspeção às instalações de gás, aos equipamentos desportivos, às instalações no âmbito do despiste
da presença da legionella, bem como, também no presente ano, aos equipamentos de combate a
incêndio.
• A Diretora informou que o Agrupamento se encontra, neste momento, a proceder à contratação
pública para a aquisição de reforço ao equipamento informático para a Biblioteca Mariano Calado, a
Sala do Futuro, bem como o CAA. Aludiu, ainda, que o Agrupamento está a proceder a um
significativo investimento em fundo documental, direcionado a todos os ciclos de ensino, desde o
Ensino Pré-Escolar até ao 3.º Ciclo, bem como para a aquisição de equipamento com vista à poupança
de energia e, ainda, na criação de zonas de conforto e de áreas de exposição, a afetar à biblioteca e à
sala de convívio dos alunos.
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• A Presidente do Conselho Geral informou os presentes acerca do atraso recorrente, outra vez este
ano letivo, e ainda hoje, no transporte de alunos de Ferrel para a Escola – situação que foi reportada
à direção, à Rodoviária Nacional que serve o conselho e também, telefonicamente, o Sr. Vereador da
Educação da Câmara Municipal de Peniche, Mark Ministro. Reforça-se, pois o pedido à Junta de
Freguesia de Ferrel que reúna esforços com a Câmara Municipal de Peniche, juntamente com a
Rodoviária Nacional de Caldas da Rainha, no sentido de se ultrapassar rapidamente esta situação
lesiva para os nossos alunos.
• A Presidente do Conselho Geral solicitou aos representantes dos Pais e Encarregados de Educação
presentes que solicitassem, juntos dos seus pares, que quando viessem trazer ou buscar os seus filhos
e educandos à escola que o fizessem de forma exemplar, pois estacionar o carro em segunda fila, ou
em local proibido (em cima do passeio), é ensinar pelo exemplo aquilo que não se deve fazer, isto é, o
não cumprimento da legislação.

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 19 de
novembro de 2018.

A Presidente do Conselho Geral:
Ana Paula Rodrigues
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