AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA

CONSELHO GERAL
Ata n.º 5 em Minuta

Ano letivo: 2018/2019
Data: 24/04/2019
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 – Aprovação do relatório de contas de gerência.
Ponto 3 - Outros assuntos e deliberações.
Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior:
• Foi aprovada a ata da reunião do dia 28 de fevereiro por todos os elementos do Conselho Geral, com
direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião.
Ponto 2 – Aprovação do relatório de contas de gerência.
• Esteve presente a Chefe dos Serviços Administrativos do Agrupamento com o objetivo de prestar
informações e esclarecimentos pontuais acerca do documento em discussão.
• Foi aprovado o documento por todos os elementos do Conselho Geral, com direito a voto, que
estiveram presentes.
Ponto 3 – Outros assuntos e deliberações.
• A Presidente do Conselho Geral propôs a todos os presentes a formação de uma Comissão de
Avaliação com o objetivo de se proceder, em tempo oportuno, à avaliação de desempenho da
Diretora do Agrupamento. Deste modo foram propostos sete elementos deste Conselho Geral, os
quais foram ratificados pelos restantes membros presentes.
• As informações e procedimentos relativos à realização de Provas de avaliação estão disponíveis para
consulta no site do Agrupamento. É de salientar que, no presente ano letivo, apenas se realizarão PEF
(Provas de Equivalência à Frequência) para os 1.º e 3.º Ciclos, uma vez que não se confirmaram
inscrições de alunos do 2.º Ciclo, não se verificando, de acordo com a legislação em vigor (DespachoNormativo N. º3-A/2019, na alínea b), do ponto 2, no artigo 5.º), a existência de algum aluno que
reúna condições para as realizar.
• A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia procedeu à recolha de imagens, no nosso Agrupamento,
com enfoque nos “Arrufeiros d’Atouguia” e na utilização das tecnologias em contexto educativo, com
vista à produção de um vídeo promocional da referida freguesia.
• Realizou-se a 1.ª sessão com vista à elaboração de um pacto coletivo de valorização da leitura na
Comunidade Educativa, no dia 14 de março, na BE (Biblioteca Escolar) Mariano Calado, com
participação de encarregados de educação, professores e elementos da direção do Agrupamento.
Dada a recetividade alcançada com esta atividade, serão realizadas outras sessões para as quais se
contará com a participação e colaboração de elementos da comunidade local e forças políticas.
• Vai abrir concurso para a contratação de quatro Assistentes Operacionais por tempo indeterminado.
• No âmbito da Municipalização da Educação tem-se procedido à partilha de informação com o
Município de Peniche, com vista à aplicação do Despacho n.º 21/2019, de 30 de janeiro.
• Foi abordado o ponto de situação relativamente a procedimentos e práticas de trabalho
implementadas, até ao momento, no que concerne ao estabelecimento de indicadores de
desempenho transdisciplinares, à configuração de escalas de avaliação, aos descritores a contemplar
em cada indicador, bem como às metodologias com vista à elaboração do Perfil de Transição para
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cada ano escolar.
• O Agrupamento, no âmbito do PNPSE (Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar) Aluno ao
Centro, integrou o projeto Compromisso para o Sucesso Educativo, dinamizado pelo ISPA, (Instituto
Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida) no que concerne à sensibilização e formação
da Comunidade Educativa, com vista à valorização da promoção do Sucesso Educativo numa lógica de
Metodologia Ecológica, valorizando-se a participação da Família-Escola-Meio. No âmbito deste
projeto, no passado dia 22 de março, decorreu uma formação direcionada a Diretores de turma,
orientada pelo ISPA.
• O Agrupamento candidatou-se a três projetos Erasmus+: KA1, direcionado para os a professores,
designado Por uma Escola Inclusiva; KA2 direcionado para alunos do 2.º Ciclo, designado Olas que
Unen y Enseñan (W4L); e KA2 direcionado para alunos do 3.º Ciclo, designado Schools for the Blue
Economy (Blue Schools).
• O dia do Agrupamento realiza-se a 14 de junho, tendo sido solicitado que os departamentos
apresentem propostas de atividades e dinâmicas a implementar, estando definido que se vão realizar
exposições de trabalhos de alunos e um Sarau cultural, com enfoque nas artes e provas
gastronómicas.
• AGROESTE – Feira Agrícola do Oeste irá realizar-se nos dias 24 (de tarde) 25 e 26 de maio num
determinado espaço físico delimitado na escola-sede do nosso Agrupamento, e contará com zonas
específicas para exposições, gastronomia variada e animação.
• Foi ainda aprovado, por unanimidade, o pedido de autorização de gozo de férias da Diretora.

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 24 de
abril 2019.

A Presidente do Conselho Geral:
Ana Paula Rodrigues
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