AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO PEDRO DA COVA

CONSELHO GERAL
Boletim informativo
dos assuntos tratados
nas reuniões plenárias

BOLETIM INFORMATIVO N.º 9

Data da reunião: 19/12/2019

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto prévio: Nova tomada de
posse dos representantes da
Autarquia e dos
Pais/Encarregados de Educação
que integraram o Conselho Geral
nos dois anos letivos transatos.

AÇÕES / DELIBERAÇÕES

Tomaram novamente posse os Conselheiros Joaquim Vieira, Jorge Bento e
Susana Martins como Representantes dos Pais/Encarregados de Educação,
a Conselheira Elsa Flores Representante do Município e Pedro Vieira,
Representante da Autarquia Local.

Ponto um: Leitura e aprovação
da ata da reunião anterior.

Aprovada por unanimidade.

Ponto dois: Tomada de posse de
Representante do Município,
Carla Bandeira.

Tomou posse a Conselheira Carla Bandeira. Breve apresentação de todos os
Conselheiros presentes.

Ponto três: Informações.

- A Presidente do Conselho Geral informou da necessidade de eleição de um
representante dos formandos dos cursos EFA para fazer parte deste Órgão.
- A Diretora do Agrupamento deu as seguintes informações:
• Devido às más condições atmosféricas, a tela do Pavilhão A da Escola
Sede levantou, levando à interdição do mesmo. Elementos da CMG já
estão a tentar resolver a situação.
• Continuação do projeto Teach for Portugal, cujos resultados têm sido
muito favoráveis.
• Avaliação positiva dos modelos de Flexibilização Curricular
implementados no ano letivo anterior.
• Diminuição da indisciplina na EB23.
• Foram eleitos os Assessores da Direção e respetivos Conselheiros do
2º e do 3 Ciclos.
• Agradecimento pelo envolvimento de toda a Comunidade Educativa na
atividade “Cordão Humano”.

Ponto quatro: Síntese atualizada
dos resultados escolares relativos
ao ano letivo 2018/2019.
Ponto cinco: Apreciação do
documento “Relatório Final do
Plano Anual de Atividades
2018/2019”. Aprovação do

Apresentada a síntese atualizada dos resultados escolares relativos ao
ano letivo anterior.

Depois da sua apreciação, o documento foi aprovado por unanimidade.
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documento.
Ponto seis: Análise do
documento “Plano Anual de
Atividades para o ano letivo
2019/2020”. Aprovação do
documento.
Ponto sete: Análise do
documento “Projeto Educativo
para os anos letivos 2019/2022”.
Aprovação do documento.
Ponto oito: Apreciação do
documento “Plano de Formação”
para o ano letivo 2019/2020”.
Aprovação do documento.
Ponto nove: Definição das linhas
orientadoras para a elaboração
do Projeto de Orçamento para
2020.
Ponto dez: Constituição de
Comissão para Avaliação da
Diretora.

Analisado e aprovado por unanimidade.

Aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes.

Analisado e aprovado por unanimidade.

Ouvido o Conselho Geral, foi redigido um documento a enviar ao Conselho
Administrativo, com as linhas orientadoras para a elaboração do Projeto de

Orçamento para 2020.
- A Comissão será formada pelos seguintes Conselheiros:
•

Pedro Vieira, representante da Autarquia.

•

Joaquim Vieira, representante dos Pais/Encarregados de Educação.

•

Cláudia Oliveira, representante do pessoal não docente.

•

Ana Frutuoso, representante do pessoal docente.

•

Mariana Moura, representante do pessoal docente e Presidente do
Conselho Geral, de acordo com o Regimento aprovado.

Ponto onze: Formação de Grupo
de Trabalho para revisão do
Regulamento Interno.

O Grupo de trabalho formado será constituído pelos seguintes Conselheiros:
Carla Bandeira, Jesuína Fonseca, Cecília Costa, Rosa Amélia Ferreira, Jorge
Bento.

Ponto doze: Outros assuntos da
competência deste Órgão.

- Estacionamento de veículos em cima da passadeira, junto à EB23, que
impossibilitam a travessia dos alunos, problema apresentado pelo
Conselheiro Joaquim Vieira.
- Acontecimento esporádico de falta de leite na Escola Básica de Vila Verde,
apresentado pelo Conselheiro Jorge Bento.
- Agradecimento, por parte do Conselheiro Pedro Vieira, do empenho e
participação das escolas deste Agrupamento na atividade “Cordão Humano”,
com vista à sensibilização para os resíduos perigosos existentes em S. Pedro
da Cova.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO PEDRO DA COVA

Ponto treze: Leitura e aprovação
ata em minuta.

Lida e aprovada por unanimidade.

A Primeira Secretária

A Segunda Secretária

_____________________

_____________________

A Presidente do Conselho Geral
_____________________
19/12/2019

