AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA

CONSELHO GERAL
Ata n.º 2 em Minuta

Ano letivo: 2019/2020
Data: 03/10/2019
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 – Ratificação da avaliação da Diretora.
Ponto 2 - Aprovação das atas das reuniões anteriores (25 de julho e 13 de setembro) e Proposta de Plano
de trabalho do CG para 2019/2020.
Ponto 3 - Lançamento do ano letivo.
Ponto 4 – Informações.
Ponto 5 - Outros assuntos e deliberações.
Ponto 1 - Ratificação da avaliação da Diretora.
 A Presidente do Conselho Geral fez uma breve recomendação a todos os conselheiros, no sentido de
os lembrar que ficarão obrigados ao dever de sigilo sobre a matéria em apreço, de acordo com os
termos do n.º 2 do artigo 49.º do ECD e que à avaliada, neste caso a Diretora, ficará assegurado o
princípio da proteção dos seus dados pessoais, contemplado no artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º
4/2015, de 7 de janeiro.
 Deste modo, informou-se os presentes acerca da proposta de avaliação da Diretora, a qual foi alvo de
análise pela Comissão de Avaliação deste órgão colegial. Todos os presentes aprovaram por
unanimidade a proposta de classificação final apurada, que será submetida, em documento próprio, à
tutela. A Diretora foi informada da proposta de avaliação final apurada, concordou com a mesma e
procedeu à assinatura do documento que será enviado à tutela.
Ponto 2 - Aprovação das atas das reuniões anteriores (25 de julho e 13 de setembro).
 Foram aprovadas as atas das reuniões anteriores, referentes aos dias 25 de julho e 13 de setembro,
respetivamente, por todos os elementos do Conselho Geral, com direito a voto, que estiveram
presentes nas referidas reuniões.
 Foi aprovada a Proposta de Plano de trabalho do CG para 2019/2020 por todos os elementos do
Conselho Geral, com direito a voto.
Ponto 3 – Lançamento do ano letivo.
 A Diretora informou formalmente o Conselho Geral acerca da resposta positiva por parte da Tutela
(13 de setembro) à proposta de Plano de Inovação do Agrupamento, já explicado na reunião de 25 de
julho, apresentado ao abrigo da Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, contemplando todas as
medidas previstas e aprovadas em Conselho Pedagógico e em Conselho Geral, das quais se destacam
mais de 25% de flexibilidade na matriz curricular dos 2.º e 3.º ciclos e a semestralidade no que
concerne à organização do calendário escolar e à avaliação. Brevemente, será colocado à disposição
da comunidade educativa no site da Escola.
 O nosso Agrupamento iniciou o ano letivo com todos os docentes requisitados colocados durante o
mês de agosto, destacando-se a colocação de quatro docentes de Educação Especial e uma docente
do grupo 500 (Matemática de 3.º ciclo) no âmbito do Contrato de Autonomia.
 O Regulamento Interno do Agrupamento encontra-se em análise, com vista à introdução de
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alterações decorrentes do Plano de Inovação e de outras alterações introduzidas ao Projeto Educativo
do Agrupamento, tendo sido criado um e-mail para a participação de todos os elementos da
comunidade educativa na revisão deste documento, a saber: regulamento@atb23.net.
 O Agrupamento vai testar o Inovar PAA, com vista a uma melhor articulação do Plano Anual de
Atividades com a agenda semanal das turmas e o acesso será feito através do Inovar Consulta.
 Estão a ser elaborados os critérios de avaliação das diferentes disciplinas, em sede de departamentos
e grupos disciplinares, bem como coordenações de ano, que refletem os critérios de avaliação por
competências, aprovados no âmbito do Plano de Inovação, aplicando-se os mesmos nas reuniões
intercalares, incidindo em avaliação qualitativa, através de descritores de desempenho.
 A equipa do Passaporte Para o Sucesso Educativo já estabeleceu alguns procedimentos e
instrumentos a aplicar em 5 grupos/turmas, garantindo-se a aplicação em metodologia de Focus
Groups, na qual vão interagir os docentes, os alunos e os encarregados de educação dos referidos
grupos, bem como a equipa de autoavaliação, em particular o docente responsável pela
monitorização do Plano de Inovação. Esta metodologia estará em implementação até às primeiras
reuniões intercalares, generalizando-se a partir destas a todo o Agrupamento.
 O Agrupamento recebeu, por transferência de outros estabelecimentos de ensino, ou diretamente
vindos do estrangeiro e/ou matriculas tardias, 3 alunos do ensino pré-escolar, 15 alunos do 1.º ciclo e
28 alunos dos 2.º e 3.º ciclos, revelando-se uma significativa diversidade no que concerne à
nacionalidade de origem destes alunos. Estes processos de matrícula ocorreram após a constituição e
aprovação das turmas.
 Foi autorizada, por unanimidade, em sede de Conselho Pedagógico e no âmbito do Plano de Inovação
e da Inclusão, a integração de alunos supranumerários em diversas turmas do Agrupamento, no que
concerne ao 6.º ano, pois são alunos que pertencem à nossa área de residência.
Ponto 4 – Informações:
 A intervenção da EPIS (Empresários pela Inclusão Social), que teve início no passado ano letivo,
recomeçará brevemente.
 A cerimónia de entrega de Prémios Guilherme de Corni e Rainha Maria Sofia de Neuburgo realizar-seá no dia 17 de outubro, com horário a confirmar.
 A intervenção prevista no âmbito do Plano de Segurança do Agrupamento realizar-se-á no dia 22 de
outubro, pelas 11h05m.
 No dia 25 de outubro realizar-se-á a conferência Parcerias Para a Promoção do Sucesso Educativo,
tendo o nosso Agrupamento representação no painel Os alunos e o compromisso com o Sucesso
Educativo, com uma comunicação proferida pela Coordenadora dos Coordenadores Pedagógicos.
 A Diretora informou que este ano letivo as assessorias técnico-pedagógicas que eram feitas junto da
Direção não serão necessárias, uma vez que se procedeu à canalização do crédito horário para a
prática pedagógica.
 Os conselheiros foram informados de que já foi aprovado o novo logótipo do agrupamento, o qual foi
da autoria de uma aluna; entretanto, e uma vez que a Diretora foi abordada por membros da
comunidade educativa no sentido de se disponibilizar as propostas mais adequadas para poderem ser
alvo de uma nova votação, o Conselho Geral pronunciou-se favoravelmente, tendo merecido a
aprovação de todos os presentes, pois trata-se da escolha de um símbolo que representará a
identidade do Agrupamento e desta forma todos serão chamados a participar democraticamente.
Ponto 6 - Outros assuntos e deliberações.
 O Conselho Geral procedeu à apreciação e respetiva aprovação dos critérios de seleção de
participantes no Projeto ERASMUS+ KA1, com o tema “Por uma escola inclusiva”. Esta proposta foi
ratificada por todos os elementos do Conselho Geral, com direito a voto.
 Uma docente do primeiro ciclo referiu-se a irregularidades pontuais no que concerne à quantidade de
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comida que é servida no refeitório na EB1 de Ferrel. A representante da Câmara Municipal registou a
queixa apresentada, a qual será levada ao conhecimento dos Serviços Educativos da Câmara
Municipal de Peniche
 Um dos representantes dos Encarregados de Educação manifestou também o seu desagrado
relativamente ao facto de ainda não existir uma passadeira em frente à EB1 de Geraldes, por forma a
que se proceda ao atravessamento da estrada, em segurança, por parte dos alunos.

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 03 de
outubro de 2019.

A Presidente do Conselho Geral:
Ana Paula Rodrigues
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