AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA

CONSELHO GERAL
Ata n.º 3 em Minuta

Ano letivo: 2018/2019
Data: 13/12/2018
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 e aprovação do documento “Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de
2019”;
Ponto 3 – Informações;
Ponto 4 - Outros assuntos e deliberações.
Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior:
• Foi aprovada a ata da reunião do dia 19 de novembro por todos os elementos do Conselho Geral, com
direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião.
Ponto 2 - Definição e aprovação do documento “Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento
de 2019”:
• Foi aprovado o documento por todos os elementos do Conselho Geral, com direito a voto, que
estiveram presentes.
Ponto 3 – Informações.
• Foram dadas informações acerca das diligências efetuadas pela Presidente do Conselho Geral junto
da Câmara Municipal de Peniche, mais concretamente acerca do contacto telefónico efetuado ao
Vereador da Educação, Sr. Mark Ministro sobre os atrasos recorrentes registados nos percursos
efetuados entre Ferrel e Atouguia da Baleia e entre Atouguia da Baleia e Bolhos. Foi enviado um email ao setor da Educação da Câmara Municipal em que foi exposta a situação ocorrida; na sequência
desse e-mail, a Rodoviária do Oeste foi informada e respondeu, desculpando-se, e informando que
iria averiguar. Entretanto, os atrasos registados não voltaram a ocorrer, de acordo com as
informações obtidas junto dos alunos.
• A Presidente do Conselho Geral procedeu a uma breve análise dos resultados obtidos nas 11 Provas
de Aferição realizadas no nosso Agrupamento, no ano letivo transato, em várias disciplinas, nos vários
anos e ciclos de ensino (2.º, 5.º e 8.ºanos), que estão patentes nos REPA – Relatórios de Escola de
Provas de Aferição). Foram ainda fornecidas as datas de realização das Provas de Aferição e das
Provas Finais do Ensino Básico, referentes aos três ciclos de ensino (no 2.º, 5.º, 8.º e 9.ºanos), já
indicadas pelo IAVE (Instituto de Avaliação Educativa).
• A GNR/Escola Segura foi contactada pela direção do agrupamento no sentido de se deslocarem à
escola-sede com mais regularidade, afim de se evitarem, por exemplo, estacionamentos abusivos e
indisciplinados nas horas de maior afluxo de alunos, para/da escola; ficou ainda estabelecido que, no
âmbito da Educação Rodoviária, os agentes da Escola Segura irão realizar sessões de sensibilização e
esclarecimento, a partir do segundo período, com a participação/colaboração dos alunos, junto dos
Encarregados de Educação.
Ponto 4 - Outros assuntos e deliberações.
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• Um dos representantes dos Encarregados de Educação presentes questionou esta assembleia no
sentido de saber para quando é que estaria prevista a inauguração do novo Centro Escolar Educativo.
Nem a Presidente do Conselho Geral, nem a Diretora do Agrupamento, nem mesmo os
representantes do município souberam responder com exatidão à questão colocada. No entanto, a
representante do Município, Carla Delgado, referiu que estão a ser preparadas as candidaturas para a
aquisição de equipamentos vários, prometendo que na próxima reunião traria mais informações.

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 13 de
dezembro de 2018.

A Presidente do Conselho Geral:
Ana Paula Rodrigues
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