CONSELHO GERAL
MINUTA DE ATA – REUNIÃO N.º 12
Aos 12 dias do mês de março de 2021, pelas 18:00, 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.

Análise e aprovação do relatório de contas de gerência: ano económico 2020;

2.

Informações;

3.

Análise e aprovação da ata da reunião n.º 11;

4.

Análise e aprovação de uma adenda ao Plano Anual de Atividades;

5.

Apreciação do relatório periódico de execução do Plano Anual de Atividades (2020/2021);

6.

Apreciação do relatório semestral do Diretor relativo ao desenrolar das atividades do Agrupamento;

7.

Aprovação do mapa de férias do Diretor.

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representantes do Pessoal Docente – Anabela Gonçalves, Dina
Rodrigues, Fernanda Lourenço, José Rui Ferreira, Maria Isabel Silva e Sandra Ruivo; representantes do Pessoal nãoDocente – Ana Maria Henriques e Sara Costa; representantes dos Pais e Encarregados de Educação – Carla Breu, Célia
Soares, Helena Soares e Lénia Gil; representantes da Comunidade Local – Álvaro Pinto e Isabel Pereira; representantes
do Município – Robertina Pinela; representante dos Alunos – Mariana Gomes; Diretor – Manuel Mourão. Esteve
também presente, no início da reunião, a chefe dos Serviços Administrativos do Agrupamento, Rita Cordeiro.
De acordo com a ordem de trabalhos estabelecida, as informações/deliberações tomadas foram as que se seguem:
1.

Analisado o documento com o devido pormenor e esclarecidas as dúvidas dos Conselheiros, quer pelo
Diretor, quer pela Chefe dos Serviços Administrativos do Agrupamento, o relatório de contas de gerência
do ano económico 2020 foi aprovado por maioria: 11 votos a favor, 5 abstenções e zero voto contra.

2.

A Presidente informou ter decidido acrescentar uma reunião ao cronograma inicial dos trabalhos do
Conselho Geral, a ter lugar no dia 22 de abril, uma vez que, no seu entendimento, a presente reunião teria
demasiados documentos em análise, tornando-se, por conseguinte, demasiado extensa. Na próxima
reunião abordar-se-ão os restantes assuntos inicialmente previstos para a reunião de hoje e far-se-á uma
reflexão em torno do Perfil do Aluno. Estará presente uma investigadora da Universidade do Porto para dar
o seu contributo e esclarecer algumas dúvidas que possam existir. O Diretor deu conta das datas de
reabertura do ensino presencial nos diversos ciclos, do novo calendário de exames nacionais e de um
inquérito online realizado no Agrupamento para se aferir o grau de satisfação dos alunos e dos pais
relativamente ao funcionamento do E@D. Informou ainda ter enviado dois ofícios, para a DGEsTE e para a
CMSC, expondo a urgência da requalificação das escolas EBFAV e ESMF em diversas áreas. A Conselheira
Isabel Pereira informou os presentes sobre um email, que lhe foi remetido pela educadora Dulce Franco, a
reportar as infiltrações e o bolor existentes no edifício do EPEI do Roncão (Ensino Pré-Escolar Itinerante),
apelando a uma intervenção imediata que ponha termo a estes problemas.

3.

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

4.

A adenda ao Plano Anual de Atividades foi aprovada por unanimidade.
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5.

Depois de colocadas algumas questões e feitos alguns reparos, o relatório periódico de execução do Plano
Anual de Atividades (2020/2021) foi apreciado favoravelmente.

6.

Depois de apresentado o documento, esclarecidas algumas questões e feitos alguns comentários/reparos
pelos Conselheiros, o relatório semestral do Diretor, relativo ao desenrolar das atividades do Agrupamento,
foi apreciado favoravelmente.

7.

O mapa de férias do Diretor foi aprovado por unanimidade.

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
_____________________________

_____________________________

(Fernanda Lourenço)
A Secretária

(Anabela C. Alves Gonçalves)
A Presidente
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