AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA

CONSELHO GERAL
Ata n.º 4 em Minuta

Ano letivo: 2018/2019
Data: 28/02/2019
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 e aprovação dos critérios de avaliação interna da Diretora;
Ponto 3 - Outros assuntos e deliberações.
Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior:
• Foi aprovada a ata da reunião do dia 13 de dezembro por todos os elementos do Conselho Geral, com
direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião.
Ponto 2 - Definição e aprovação dos critérios de avaliação interna da Diretora:
• Foi aprovado o documento por todos os elementos do Conselho Geral, com direito a voto, que
estiveram presentes. Ficou ainda decidido que será elaborado um documento em formato Excel onde
ficarão inscritos aspetos mais concretos da avaliação, por exemplo, no que se refere à parte
respeitante à Formação Contínua, onde serão contemplados os anos anteriores à tomada de posse da
diretora (05/06/2017), para efeitos de progressão na carreira.
• Posteriormente será dado a conhecer à comunidade educativa, através dos meios considerados mais
expeditos.
Ponto 3 – Outros Assuntos e deliberações:
• A Presidente do Conselho Geral informou todos os presentes acerca da diligência efetuada no dia 3
de janeiro, junto da Câmara Municipal de Peniche, para os serviços de Educação, pois enviou um email no sentido de os alertar, uma vez mais, para o atraso verificado, novamente, no transporte de
alunos no turno da manhã, que fazem o percurso Ferrel-Atouguia da Baleia. Desta vez verificou-se um
atraso de meia hora, sem que houvesse uma explicação.
• A convite da Câmara Municipal de Peniche, através do pelouro da Educação, foi realizada uma visita
ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia, que contou com a presença do Sr. Vereador da Educação, a
equipa/setor de Educação da CMP; a divisão de Obras Municipais; o Presidente da Junta de Freguesia
de Atouguia da Baleia; os elementos da Direção e Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de
Escolas de Atouguia da Baleia; a coordenadora da Biblioteca; a Coordenadora do 1.º ciclo e
dois Representante(s) da Associação de Pais e Encarregados de Educação. De acordo com o
andamento das obras efetuadas até ao momento, pensa-se que entrará em funcionamento no início
do próximo ano letivo.
• A GNR/Escola Segura tem realizado sessões/palestras de sensibilização e esclarecimento na escolasede junto dos alunos do 2.º e 3.º ciclos no âmbito da Educação Rodoviária.
• O Agrupamento foi convidado pelo Tribunal de Contas a participar, como Instituição-Piloto, no âmbito
do Projeto de "Instruções para a Prestação de Contas em SNC-AP, SNC e ESNL”, tendo aceitado o
convite. É, neste momento, a Escola Piloto na aplicação da nova Plataforma Eletrónica de Prestação
de Contas.
• A Universidade Sénior encontra-se, neste momento, a desenvolver aulas no nosso Agrupamento, das
disciplinas de Educação Física e de Património Local, até final do ano letivo.
• Desfile de Carnaval - foram aprovados dois temas, em virtude de ambos integrarem os eixos
orientadores do Projeto Educativo, a saber: Sustentabilidade e Música.
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• Dia do Agrupamento (14 de junho) – as instituições representadas no Conselho Pedagógico foram
convidadas a participar nestas dinâmicas com propostas de atividades. Este convite também se
estende ao Conselho Geral.
• Xadrez – Recebemos Medalha de Ouro no 2.º torneio de Xadrez do XX Circuito Oeste.
• A Missão País veio ao nosso Agrupamento durante a primeira semana de fevereiro.
• No dia vinte e dois de fevereiro realizou-se o Concerto Solidário, pelas 20h30m, na Associação
Filarmónica, que envolveu elementos da Tuna; Arrufeiros; Orquestra no âmbito do Ensino Articulado
promovido pela Academia de Música de Óbidos; Laboratório de Som e Movimento; alunos do 5.º ano;
Banda da Serra D’El Rei; Banda Filarmónica de Atouguia da Baleia.
• O Agrupamento disponibilizou um espaço equipado para funcionamento de uma rádio na escola-sede
de Agrupamento, a qual já começou a funcionar desde o dia 22 de fevereiro e irá ser inaugurado no
dia 14 de março (dia do início das comemorações da Semana da Leitura). Neste dia será lançado um
estudo académico (Livro) sobre as práticas de promoção da leitura deste Agrupamento. É de realçar
que a Rádio foi registada na Sociedade Portuguesa de Autores (Rádio “Estás a ouvir”).
• EPIS (Empresários pela inclusão social) – já se realizaram várias reuniões que apresentaram a primeira
seleção de alunos que integraram a bolsa de proximidade com os mediadores que irão, brevemente,
iniciar a sua intervenção.
• Refeitório da escola-sede - foram convidados alguns elementos da comunidade educativa,
professores e encarregados de educação, para virem degustar as refeições servidas e todos foram
unânimes em classificar a qualidade como Muito Boa. Porém, foi referido por uma conselheira,
representante dos docentes, que em Ferrel, na Escola E.B. 1, as refeições nem sempre apresentam a
qualidade desejável, pelo que foi endereçada à representante da Câmara Municipal presente a
respetiva reclamação.
• A Diretora comunicou que o Agrupamento, no âmbito da proteção e segurança, já foi alvo de
inspeções 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. Relativamente às análises para despiste da Legionella, os resultados foram negativos; no
que se refere aos extintores, ainda estão em curso as inspeções.
A Diretora irá intentar esforços no sentido de se proceder ao arranjo do Para-raios da escola que se
encontra danificado.
• Uma conselheira, representante dos docentes, manifestou o seu protesto, endereçado à Câmara
Municipal de Peniche, no que se refere à forma como se processa a requisição de autocarros para
efeitos de visitas de estudo, pois é demasiado burocrática e morosa.
Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 28 de
fevereiro de 2019.

A Presidente do Conselho Geral:
Ana Paula Rodrigues
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