CONSELHO GERAL
MINUTA DE ATA – REUNIÃO N.º 11
Aos 03 dias do mês de dezembro de 2020, pelas 18:15, reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas
de Santiago do Cacém (AESC), por videoconferência, para dar cumprimento à Ordem de Trabalhos que abaixo se
elenca.
1.

Apresentação do projeto da Artista Residente – A.L.M.A.;

2.

Informações;

3.

Análise e aprovação da ata da reunião n.º 10;

4.

Tomada de posse da representante dos Alunos – Mariana Gomes;

5.

Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação;

6.

Apreciação do relatório de acompanhamento e avaliação da execução do Projeto Educativo;

7.

Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento (2021);

8.

Análise e aprovação do Plano Anual de Atividades (2020/2021);

9.

Análise e aprovação do Plano de Formação Interna (2020/2021).

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representantes do Pessoal Docente – Anabela Gonçalves, Anabela
Rodrigues, Dina Rodrigues, Fernanda Lourenço, José Rui Ferreira, Maria Isabel Silva e Sandra Ruivo; representantes
do Pessoal não-Docente – Ana Maria Henriques e Sara Costa; representantes da Comunidade Local – Álvaro Pinto,
Inês Almeida, Isabel Pereira; representantes do Município – Isabel Contente e Jaime Cáceres; representante dos
Alunos – Mariana Gomes; Diretor – Manuel Mourão. Esteve também presente, no início da reunião, a artista
residente, Raquel Ventura Silva.
De acordo com a ordem de trabalhos estabelecida, as informações/deliberações tomadas foram as que se seguem:
1.

A convidada Raquel Silva informou que a figura da artista residente aparece nas escolas com o Plano
Nacional das Artes. Apresentou as linhas gerais do seu projeto – A.L.M.A. (Arquivo e Literacia de
Multimédia e Arte) e o seu objetivo maior: mostrar a transversalidade das artes no AESC.

2.

A Presidente deu conta do teor do email enviado hoje pela conselheira Célia Soares sobre a ausência dos
representantes de pais e encarregados de educação nesta reunião. Informou ainda que acompanhou a
equipa do Diretor na deslocação a algumas escolas de lugar único no dia 27 de novembro. Por último,
referiu que tem sido abordada por docentes e não-docentes, de forma amiúde, que lhe têm dado conta
da situação de sobrecarga de trabalho e de algum descontentamento geral. O Diretor informou os
presentes sobre a dificuldade ao nível do recrutamento de professores, salientado o trabalho
extraordinário que os docentes têm feito para colmatar as ausências dos colegas que se encontram de
baixa médica. Referiu também que está a decorrer o processo de elaboração dos critérios de avaliação
específicos a aplicar no regime de ensino misto e não-presencial. Por fim, informou que o processo
eleitoral para a Associação de Estudantes está em curso.

3.

A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes na respetiva reunião.

4.

Tomou posse a representante dos Alunos: Mariana Pereira Gonçalves de Macedo Gomes.
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5.

Foram apreciados os resultados do processo de autoavaliação, nomeadamente as conclusões retiradas a
partir da análise dos resultados internos e externos no ano transato.

6.

Foi apreciado o relatório de acompanhamento e avaliação da execução do Projeto Educativo,
nomeadamente o relatório da avaliação do plano de melhoria.

7.

Foram definidas as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento (2021).

8.

O Plano Anual de Atividades (2020/2021) foi aprovado por unanimidade.

9.

Posto à votação, o Plano de Formação Interna não foi aprovado, com nove votos contra, três votos a favor
e duas abstenções.

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
_____________________________

_____________________________

(Anabela Rodrigues)
A Secretária

(Anabela C. Alves Gonçalves)
A Presidente
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