Conselho Geral

Ata número quarenta e três

Aos dezanove dias do mês de abril 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 12 de
abril de dois mil e dezassete:
1 – Substituição do representante dos docentes do 3º ciclo, no Conselho Geral.
2 – Leitura, discussão e votação da ata número 42 do Conselho Geral, relativa à reunião de 8 de fevereiro de
2017.
3- Procedimento concursal para o preenchimento do cargo de Diretor do Agrupamento – ponto da situação.
4 - Aprovação do mapa de férias da diretora, de acordo com a alínea s), do artigo 13º, do decreto-Lei
nº137/2012, de 2 de julho.
5 – Análise, discussão e aprovação do Relatório de Contas de Gerência, de acordo com a alínea j), do artigo
13º, do decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho.
5.1 – Orçamento Participativo das Escolas – apresentação dos resultados da atividade.
6 – Análise e discussão do relatório de Avaliação Interna, relativo ao 2º período (2016/2017), de acordo com
a alínea K), do artigo 13º, do Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho.
7 – Análise, discussão e aprovação da proposta de alteração, ponto 30 do Regulamento interno do
Agrupamento de Escolas, de acordo com a alínea d), do artigo 13º, do decreto-Lei nº137/2012, de 2 de
julho.
8 – Ponto da situação em relação à constituição de turmas de 3º ciclo, para o ano letivo de 2017/2018.
9 – Outros assuntos
- Carta de Missão da Diretora
- Projeto A Formação Não É Só O Saber
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Dando início à Ordem de Trabalhos, e no seu primeiro ponto - Substituição do representante dos
docentes do 3º ciclo, no Conselho Geral, a presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja, informou que no
último Conselho Geral o professor Carlos Vilas manifestou o interesse em sair uma vez que tinha outro
projeto a desenvolver. Foi lida a carta do pedido de saída do referido professor por candidatura ao cargo de
Diretor de Agrupamento Escolas José Maria dos Santos – Pinhal Novo. Assim o professor Carlos Vilas foi
substituído pela professora Rita Moreira.
A presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja, pediu alteração da ordem de trabalhos, por
questões de organização, passando-se ao ponto quinto da ordem de trabalhos - Análise, discussão e
aprovação do Relatório de Contas de Gerência, de acordo com a alínea j), do artigo 13º, do decreto-Lei
nº137/2012, de 2 de julho. O Relatório de Contas de Gerência foi apresentado pela vice-diretora do
Agrupamento, professora Maria Natividade Melo, que fez uma explicação do mesmo. Os conselheiros
colocaram algumas questões de esclarecimento que foram esclarecidas pela vice-diretora. Foi ainda
referido pela vice-diretora do Agrupamento que relativamente à despesa com as comunicações houve um
decréscimo da mesma no 1º ciclo, não tendo ocorrido o mesmo com a escola sede. A direção encontra-se
apreensiva relativamente ao futuro tendo em conta que o orçamento de 2016 teve um decréscimo de 10 mil
euros. O Conselho Geral foi ainda informado que a escola sede tem uma nova fotocopiadora e que neste
âmbito foram realizados contratos mais vantajosos. A vice-diretora referiu que foram dadas orientações aos
docentes para alterarem procedimentos relativamente ao gasto de cópias, nomeadamente, tirar cópias
frente e verso e o uso, com maior frequência das novas tecnologias existentes em cada escola.
Após o esclarecimento de dúvidas o Relatório de Contas de Gerência foi votado e aprovado, com zero
abstenções, 13 votos a favor e nenhum voto contra.
De seguida passou-se ao ponto 5.1 - Orçamento Participativo das Escolas – apresentação dos
resultados da atividade, a presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja, informou os presentes que o
professor Carlos Vilas e a professora Rita Moreira, acompanharam o processo junto dos alunos bem como a
Direção do Agrupamento (professora Helena Costa e a professora Vicência Rita Moreira). Os alunos
apresentaram algumas propostas, procederam à votação e atualmente aguarda-se a disponibilização da
verba necessária para dar continuidade ao projeto. Os professores envolvidos consideraram que a atividade
foi interessante pois promoveu-se um ato de cidadania participativa reforçando a importância da mesma.
Retomou-se a ordem de trabalhos previamente definida e passou-se ao ponto dois da mesma leitura, discussão e votação da ata número 42, do Conselho Geral, relativa à reunião de 8 de fevereiro, a
mesma foi lida, discutida, votada e aprovada, com duas abstenções, onze votos a favor e nenhum voto
contra.
De seguida passou-se ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos - Procedimento concursal para o
preenchimento do cargo de Diretor do Agrupamento – ponto da situação. A presidente do Conselho Geral,
Rosária Arroja, informou os conselheiros que o processo encontra-se a decorrer dentro da normalidade,

2

existindo duas candidaturas, uma externa à escola e uma candidatura interna. Mais informou que amanhã
irão decorrer as duas entrevistas aos candidatos. Posteriormente a comissão nomeada para o efeito irá
realizar a análise dos dados e será elaborado um relatório que será posteriormente enviado (na semana de
15 de maio de 2017) a todos os conselheiros para análise e posterior votação em reunião de Conselho Geral.
Ficou já agendada a próxima reunião de Conselho Geral para o dia 24 de maio de 2017 às 18h30m na escola
sede do Agrupamento. A tomada de posse do novo(a) Diretor(a) do Agrupamento ocorrerá até ao dia 7 de
julho de 2017.
De seguida passou-se ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos - Aprovação do mapa de férias da
diretora, de acordo com a alínea s), do artigo 13º, do decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho, a
representante de Pais, Maura Ribeiro, colocou a questão que se seria suficiente, de 7 a 20 de julho, o tempo
para passagem do trabalho para o(a) novo(a) Diretor(a). A representante da Câmara Municipal de Palmela,
Helena Carrilho, referiu a sua preocupação no âmbito da passagem de trabalho ao(a) o(a) novo(a)
Diretor(a), uma vez que a atual Diretora e Vice-Diretora, estão cumulativamente de férias em julho (a
partir do dia 20 do referido mês). A Diretora do Agrupamento, Maria Guilhermina Ramos, informou que
considera o período até 20 de julho suficiente. No entanto, nem todos os elementos da Direção gozam férias
em simultâneo, podendo os adjuntos da atual Direção esclarecer alguma dúvida que surja.
Tendo em conta as preocupações mencionadas a presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja,
mencionou que caso seja necessário as férias da Diretora serão interrompidas para salvaguardar qualquer
situação que ocorra, tendo a Diretora demonstrado a sua concordância com a proposta. Após análise do
documento o mesmo foi votado e aprovado, com zero abstenções, 13 votos a favor e nenhum voto contra.
De seguida passou-se ao sexto ponto da Ordem de Trabalhos - Análise e discussão do relatório do Plano Anual
de Atividades, relativo ao 2º período (2016/2017), de acordo com a alínea K), do artigo 13º, do Decreto-Lei
nº137/2012, de 2 de julho, onde se procedeu à análise da avaliação das atividades que se realizaram ao
longo do segundo período. A presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja, informou os presentes que as
questões e sugestões levantadas no último Conselho Geral sobre a apresentação do relatório de Avaliação
interna, foram transmitidas ao professor Vitor Miguel que vai tentar seguir as orientações. O atual
documento ainda não contempla as referidas orientações mas espera-se que o próximo já seja apresentado
de forma diferente.
A Diretora do Agrupamento, Maria Guilhermina Ramos referiu que o relatório foi realizado com todos
os representantes dos departamentos, com muito esforço e empenho de todos, tendo destacado as
considerações finais do relatório onde vem mencionado o impacto positivo das atividades desenvolvidas
junto dos alunos.
Algumas atividades previstas não tiveram lugar, embora atempadamente programadas e
planificadas. Os diferentes motivos foram apresentados, sendo de anotar: a dificuldade das escolas terem
disponível com bastante tempo de antecedência, o sinal monetário para a reserva, sendo na sua maioria
valores elevados. Por vezes o próprio local a visitar desmarca da visita, muito perto da data da realização
(ex. da disciplina de Religião e Moral).
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A representante de pais, Paula Passarinho, referiu a falta de informação/esclarecimento de algumas
atividades, sobre o seu conteúdo desenvolvido, referindo a importância de uma apresentação mais
completa. A representante da Câmara Municipal, Helena Carrilho lembrou que a apresentação do Plano de
Atividades deveria permitir uma análise quantitativa face aos dados, e quem a realiza, mencionando a taxa
de execução (atividades executadas, não executadas e alteradas).
A presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja, vai fazer chegar todas as informações e correções
ao grupo de trabalho.
De seguida passou-se ao sétimo ponto da Ordem de Trabalhos - Análise, discussão e aprovação da
proposta de alteração, ponto 30 do Regulamento interno do Agrupamento de Escolas, de acordo com a
alínea d), do artigo 13º, do decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho.
A Diretora do Agrupamento, Maria Guilhermina Ramos, apresentou o referido documento aos
conselheiros. A representante de pais, Paula Passarinho, referiu a importância de ser uniformizada a
terminologia utilizada ao longo do documento, nomeadamente a referência aos meios de comunicação.
Após o compromisso assumido por parte da Diretora, Maria Guilhermina Ramos, sobre a realização
das alterações sugeridas foi votado e aprovado, com zero abstenções, 13 votos a favor e nenhum voto
contra.
De seguida passou-se ao oitavo ponto da Ordem de Trabalhos - Ponto da situação em relação à
constituição de turmas de 3º ciclo, para o ano letivo de 2017/2018. A presidente do Conselho Geral, Rosária
Araújo, solicitou à Diretora do Agrupamento, Maria Guilhermina Ramos, esclarecimentos sobre o referido
ponto.
A Diretora do Agrupamento, Guilhermina Ramos, informou os presentes que se encontra agendada
uma reunião da Rede para o próximo dia 27 de abril às 9h, não existindo novas informações a acrescentar ao
assunto em causa. Mais referiu alguns fatores promotores da preferência escolar dos alunos pela
transferência, nomeadamente o número insuficiente de sala de aulas, a requalificação da Escola Secundária
do Pinhal Novo, sendo difícil obter o número suficiente de alunos para validar as turmas. Neste
Agrupamento, as aulas decorrem até às 18h30m, enquanto na Escola Secundária terminam às 16h30m. A
Diretora da Escola, Maria Guilhermina Ramos leu uma ata do Departamento de Educação Física sobre os
espaços desadequados existentes na escola para a prática desportiva.
A presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja, colocou a questão sobre os horários dos professores
afetos ao 3º ciclo. A Diretora do Agrupamento, Guilhermina Ramos, afirmou que que não pretende fazer
proposta de extinção de vagas no quadro.
A representante da Câmara Municipal de Palmela, alertou para a existência de uma recomendação
do Conselho Geral, dirigida à Direção do Agrupamento, feita no ano letivo transato, sobre a sua
preocupação relativamente à possibilidade de passagem dos professores do 3º ciclo para a Escola Secundária
do Pinhal Novo, relativamente à qual ainda não foi devolvida informação. A Diretora do Agrupamento,
Guilhermina Ramos, informou que a referida recomendação era do conhecimento da DGEsTE, Dr. Francisco
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Neves, tendo este referido que não seria possível a passagem em “bloco” dos professores, estes terão que
se candidatar ao concurso para pessoal docente, caso assim o queiram.
Ainda referente a este assunto a representante dos docentes, professora Rita Moreira, propôs que os
diretores de turma, nas próximas reuniões de encarregados de educação, possam abordar a questão sobre
qual a intenção dos mesmos relativamente à escola dos seus educandos no próximo ano letivo. A Diretora do
Agrupamento, Guilhermina Ramos, ficou de passar a referida orientação aos diretores de turma.
De seguida, passou-se ao nono ponto da Ordem de Trabalhos - Outros assuntos: - Carta de Missão
da Diretora e - Projeto A Formação Não É Só O Saber. A presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja,
relativamente à Carta de Missão da Diretora do Agrupamento, fez a proposta que a mesma se avaliasse mais
próximo do final do ano lectivo, de modo a evitar duas avaliações sucessivas. A referida proposta foi aceite
pelos presentes.
No que diz respeito ao Projeto A Formação Não É Só O Saber, a presidente do Conselho Geral, Rosária
Arroja, fez a proposta da constituição de um grupo para organizar a cerimónia de final de ano de entrega de
diplomas. O grupo ficou com a seguinte constituição: - Direção, Associação de Pais, Professores (Marta
Sarilho e Paula Antunes), Conselho Pedagógico, Conselho Geral (Professoras Rita Moreira, Rosária Arroja e
Dora Félix; Assistente Técnica Marisa Pereira). A presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja ficou de
agendar uma reunião para início da preparação da referida cerimónia.
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
_____________________________

Paula Passarinho Reis
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O Presidente do Conselho Geral
__________________________________

Rosária Arroja

