Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos

Conselho Geral
Ata número vinte e sete
Aos dois dias, do mês de julho de dois mil e catorze, pelas dezoito horas e trinta
minutos, sob a presidência do professor José Carlos Sousa, reuniu o Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, com a presença dos membros que
constam na folha de registo de presenças.
A ordem de trabalhos da reunião teve os seguintes pontos tal como indicado na
convocatória do dia vinte e nove de junho de dois mil e catorze:
Ponto 1 – Leitura, discussão e votação da ata número 26 do Conselho Geral, relativa à
reunião de 28 de maio de 2014;
Ponto 2 - Deliberar sobre os domínios de oferta das AEC e fixar a respetiva duração
semanal, sob proposta do Conselho Pedagógico;
Ponto 3 - Emitir parecer sobre os critérios gerais a definir pelo Conselho Pedagógico
em matéria de organização dos horários;
Ponto 4 - Apresentação CMP – Projetos, Recursos Educativos e Respostas Sociais locais
de iniciativa municipal e outras entidades locais, dirigidas à comunidade educativa;
Ponto 5 – Reflexão sobre os horários letivos do 1º ciclo do Agrupamento no ano letivo
2013/2014.
Ponto 6 – Outros assuntos
O Presidente iniciou a reunião, comunicando aos presentes que recebera um E-mail da
representante da Associação Empresarial Vale Alecrim, Dora Duarte, informando que
até estar concluído o processo de eleição dos novos órgãos sociais, deixaria de estar
presente nas reuniões, pois não se sente mandatada para tal.
O Presidente iniciou a reunião, comunicando aos presentes o conteúdo e-mail da
representante da Associação Empresarial Vale Alecrim, Dora Duarte, no qual
informava que até à conclusão do processo de eleição dos novos órgãos sociais,
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deixaria de estar presente nas reuniões do Conselho Geral, uma vez que não se sente
mandatada para tal.
De seguida informou os presentes, que o grupo de trabalho responsável pelas
Atividades do Lançamento do Ano Letivo enviou uma proposta\convite dirigido ao
pessoal docente, não docente e representantes dos pais e encarregados de educação:
passeio no rio Tejo, a bordo de um varino. Esta atividade visa o envolvimento de todos
os intervenientes no processo educativo. Os interessados podem fazer a sua inscrição
na escola sede. O Programa encontra-se anexado a esta ata.
O grupo de trabalho que fará o acompanhamento e monitorização da carta de missão
da Diretora do Agrupamento está formado, com a indicação dos dois representantes
de pais e encarregados de educação: Carla Rosa e Elsa Santana.
Este grupo é constituído pelo presidente do conselho Geral, José Carlos Sousa, e pelos
representantes das diferentes áreas, Edite Branco, Inês Bento, Carla rosa e Elsa
Santana.
Quanto à constituição da comissão permanente para elaboração e apresentação do
Plano de Atividades do Conselho Geral relativo ao ano 2014/ 2015, nos termos dos nºs.
4 e 5 do Artigo 13.º do Decreto lei 137/2012 de 2 de julho, foram indicados: o docente
Carlos Vilas e o representante dos pais e encarregados de educação Palmira Hortense.
Este grupo tem a seguinte constituição: Carlos Vilas, Marisa Pereira, Palmira Hortense,
Idalina Polido e Patrícia Farias.
No Ponto um da Ordem de Trabalhos, procedeu-se à discussão e aprovação da ata
número vinte e seis, a qual foi aprovada com dezoitos votos a favor, quatro abstenções
e nenhum voto contra.
O presidente do Conselho Geral informou que todas as atas deste órgão encontram-se
disponíveis para consulta pública na página do Agrupamento, assim como todos os
documentos nele aprovados.
No que concerne ao Ponto dois da Ordem de Trabalhos, o Conselho Geral debruçou-se
sobre o documento enviado pelo Conselho Pedagógico relativo às AEC. Os domínios de
oferta das AEC`s e tempos semanais é a seguinte:
Inglês – uma hora;
Atividade Física e Desportiva – duas horas;
Educação Musical – uma hora;
Atividades Lúdica e Expressivas – uma hora.
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A Educação Moral e Religiosa articula com a Atividade Física e Desportiva, podendo ser
deduzida uma hora a esta atividade.
Ouvidas as Coordenadoras de estabelecimento e a Coordenadora do Departamento do
1.º ciclo, na reunião de 19 de Junho, propõe-se ainda, incluir nas atividades lúdicaexpressivas: Expressão Dramática, Expressão Plástica e Escrita Criativa.
A representante dos pais e encarregados de educação, Susana Oliveira, manifestou
desagrado face ao número insuficiente de horas atribuído ao Inglês.
Face ao exposto e às orientações emanadas para o novo ano letivo, os membros deste
Conselho Geral manifestaram o seu desagrado e preocupação face ao reduzido
número de tempos atribuídos às AEC, o que inviabiliza o desenvolvimento eficaz das
atividades e de todo e qualquer projeto que se possa delinear para o ano letivo.
Após a discussão, a proposta mereceu um parecer favorável\ aceitação do Conselho
Geral.
No ponto três da Ordem de Trabalhos, o Conselho Geral emitiu parecer sobre os
critérios gerais definidos pelo Conselho Pedagógico, em matéria de organização dos
tempos letivos \ horários (em anexo a esta ata).
O Conselho Geral votou por unanimidade a proposta:
- 2º e 3.ºciclos: das 8h10 m às 13h15m e das 13h 20m as 18h 10m.
No que concerne ao 1º ciclo ficaram em aberto várias opções que estão relacionadas
com a entidade que será a promotora das AEC
No ponto quatro da ordem de Trabalhos, a Câmara Municipal de Palmela, através da
sua técnica, Maria José Travanca apresentou um trabalho sobre «Projetos, Recursos
Educativos e Respostas Sociais Locais» de iniciativa Municipal e de outras entidades
dirigidas à comunidade educativa, a qual mereceu o aplauso do Conselho Geral.
A técnica, Maria José Travanca participou neste Conselho Geral como convidada. Esta
iniciativa insere-se no âmbito de apresentação ao Conselho Geral dos recursos do
concelho de Palmela.
No que respeita ao ponto cinco da ordem de trabalhos, retomaram-se as ideias
abordadas nos pontos dois e três desta Ordem de Trabalhos.
As professoras do 1.º ciclo, Dora Félix e Maria da Conceição Henriques manifestaram a
sua preocupação face ao número reduzido de professores de Apoio aos alunos com
Necessidades Educativas Especiais. É de registar que:
- o número de alunos abrangidos pelas NEE tem vindo a aumentar;
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- os professores de Apoio são várias vezes chamados a substituir os colegas titulares,
na ausência dos mesmos, deixando os alunos com Necessidades Educativas Especiais
sem o devido acompanhamento pedagógico.
A representante dos encarregados de educação, Susana Oliveira expressou a sua
apreensão pela notória falta de pessoal não docente, no arranque do ano letivo
anterior.
A representante do pessoal não docente, Edite Branco, referiu que para além da falta
de pessoal operacional nas escolas, os mesmos carecem de formação adequada para
poderem apoiar estes alunos dada a especificidade de cada situação.
Em relação ao último ponto da ordem de trabalho, o docente Carlos Vilas referiu que
apesar de já ter convocado três reuniões de trabalho da comissão permanente para
elaboração e apresentação do Plano de Atividades do Conselho Geral relativo ao ano
2014/ 2015, alguns dos seus membros não mostraram, até ao momento,
disponibilidade para tal. No entanto irá remarcar uma nova reunião.
Pelas vinte e uma horas deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata, a qual vai assinada pelo Presidente do Conselho Geral, e por mim que a
secretariei.

A Secretária

O Presidente do Conselho Geral

_____________________________

__________________________________
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