Conselho Geral

Ata número quarenta e dois

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta minutos, sob a
presidência da professora Rosária Arroja, 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 2 de
fevereiro de dois mil e dezassete:
1 – Leitura, discussão e votação da ata número 41 do Conselho Geral, relativa à reunião de 25 de janeiro de
2017.
2- Análise, discussão e aprovação dos documentos relativos à abertura do procedimento concursal para o
preenchimento do cargo de Diretor(a) do Agrupamento Escolas José Maria dos Santos- Pinhal Novo, de
acordo com os artigos 21, 22 e seguintes, do Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho.
3- Outros assuntos.
Dando inicio à Ordem de Trabalhos, e no seu primeiro ponto - leitura, discussão e votação da ata
número 41, do Conselho Geral, relativa à reunião de 25 de janeiro, a mesma foi lida, discutida, votada e
aprovada, com três abstenções, onze votos a favor e nenhum voto contra.
De seguida passou-se ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos - Análise, discussão e aprovação dos
documentos relativos à abertura do procedimento concursal para o preenchimento do cargo de Diretor(a) do
Agrupamento Escolas José Maria dos Santos- Pinhal Novo, de acordo com os artigos 21, 22 e seguintes, do
Decreto- -Lei nº 137/2012 de 2 de julho.
Foram analisados os documentos relativamente à abertura do processo concursal, tendo-se por base
o previsto na lei de acordo com os artigos 20º e 21º e seguintes.
O cargo de Diretor não pode ser reconduzido.
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A presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja referiu que todos os documentos que são enviados
para Diário da Republica não poderão levar título, logotipo, rodapé ou cabeçalho. Daqui o envio de duas
versões do mesmo documento (aviso).
Foi

analisado

o

documento

a

preencher

nos

serviços

administrativos

pelos

candidatos

(Requerimento), assim como o Regulamento do Procedimento Concursal e os Métodos de Seleção. Do
trabalho efetuado pelos presentes é de registar:
- em relação aos métodos de seleção na valorização das parcerias, a relação da direção e dos
restantes professores não está muito clara, pelo que seria importante especificar as estratégias de ligação
entre professores. Os presentes e a comissão consideraram que durante a entrevista a realizar aos
candidatos poder-se á direcionar a questão para essa área.
Estes documentos foram aprovados em Conselho Geral, com uma abstenção, dezassete votos a favor
e nenhum voto contra.
Amanhã, dia 9 de Fevereiro, irá ser expedido o aviso, para publicação em Diário da República.
De seguida passou-se ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, onde se procedeu à análise da
avaliação das atividades que se realizaram ao longo do primeiro período.
Algumas atividades previstas não tiveram lugar, embora atempadamente programadas e
planificadas. Os diferentes motivos foram apresentados, sendo de anotar a falta de resposta ou a
comunicação tardia de algumas entidades (parques, museus, teatros). Estão nesta situação as visitas de
estudo (conforme consta nos relatórios).
A representante da Câmara Municipal, Fernanda Rôlo lembrou que o Plano de Atividades foi
elaborado em colunas, o que torna mais fácil a leitura. Assim, a indicação da concretização ou não da
atividade deveria vir nesse plano, permitindo uma análise quantitativa face aos dados, e quem a realiza. A
representante da Saúde, Vânia Luís também pensa que a leitura em grelha é mais fácil, até porque o
instrumento de trabalho existe (o Plano Anual de Atividades).
Também foi sugerido que se procurasse uniformizar a denominação das escolas, para não se
gerarem confusões e incorreções.
O professor Carlos Vilas lembrou que o Plano Anual de Atividades tem uma apresentação que
abrange um ano letivo completo, e no momento estamos a analisar apenas o primeiro período, uma parte
do ano. A apresentação de uma fundamentação para a não realização de uma atividade poderá ser longa, e
o espaço disponível em termos de folha não será muito. A professora Marta Lagartixa lembrou que se o
Plano for elaborado período a período, já permite outro tipo de apresentação e uma análise mais fácil.
A Diretora do Agrupamento, Guilhermina Ramos referiu que o relatório foi realizado com todos os
representantes dos departamentos, com muito esforço e empenho de todos.
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A presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja vai fazer chegar todas as informações e correções
ao grupo de trabalho.
De seguida, a presidente do Conselho Geral pediu à Diretora do Agrupamento que apresentasse o
ponto da situação relativo à colocação de dois docentes afetos ao Plano de Ação Estratégico de Promoção
da Qualidade das Aprendizagens. Os dois professores em falta foram colocados, aguardando-se a aceitação
dos lugares. Assim, o documento a enviar à DGEsT e à DGAE fica a guardar o envio. Os presentes esperam
que no próximo ano a situação seja diferente.
A situação relativa à constituição de turmas de 3º ciclo para o ano letivo de 2017/2018, não conhece
qualquer evolução. A Diretora do Agrupamento, Guilhermina Ramos, leu um e-mail que recebeu da DGEsTE,
mais concretamente do Dr. Fernando Matos, no dia 27 de janeiro, do corrente ano civil, em resposta ao
email enviado em maio de 2016, pelos professores do 3º ciclo, o qual refere que ainda se encontra em
estudo a Previsão da Rede Escolar para o ano de 2017/2018, não sendo ainda possível aferir o número de
turmas que irão funcionar. Continua-se no impasse não se sabe nada.
De seguida, a representante da Saúde, Vânia Luís referiu a publicação da direção Geral de Saúde,
sobre as crianças com diabetes na escola. Escola/Saúde/Família são intervenientes com papéis
fundamentais e definidos neste processo, e que se deu um passo importante, nesta área.
Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata que vai ser assinada por mim que a secretariei e pela Presidente do Conselho Geral.

A Secretária
______ Alice Horta ___________

O Presidente do Conselho Geral
___________ Rosária Arroja __________
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