CONSELHO GERAL
MINUTA DE ATA – REUNIÃO N.º 14
Aos 22 dias do mês de julho 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.

Informações;

2.

Análise e aprovação da ata da reunião ordinária n.º 13 e da ata da reunião extraordinária n.º 1;

3.

Tomada de posse da conselheira representante do pessoal docente – Anabela Silva;

4.

Pronunciamento sobre os critérios de organização dos horários e do ano letivo;

5.

Tomada de conhecimento do relatório do balanço de Plano de Inovação;

6.

Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no domínio
da ação social escolar.

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representantes do Pessoal Docente – Anabela Gonçalves, Anabela
Silva, Dina Rodrigues, Fernanda Lourenço, José Rui Ferreira e Maria Isabel Silva; 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 – Isabel Contente e Robertina Pinela; representantes dos Alunos – Mariana Pereira; Diretor – Manuel
Mourão.
De acordo com a ordem de trabalhos estabelecida, as informações/deliberações tomadas foram as que se seguem:
1.

A Presidente informou que participou nas reuniões da direção com os representantes dos E.E nos dias
19 e 20 de julho. Referiu que o Conselho Geral terá uma nova constituição, dado que o mandato dos
representantes de Pais e EE chegou ao fim, assim como o dos Alunos. Também os representantes do
Município poderão ser outros, uma vez que após as eleições autárquicas e a tomada de posse dos órgãos
haverá lugar a nova nomeação dos representantes deste corpo no Conselho Geral. Haverá ainda lugar à
substituição das representantes do pessoal docente Fernanda Lourenço e Sandra Ruivo, uma vez que
deixam o quadro de nomeação definitiva do AESC.
O Diretor informou que as verbas do Orçamento de Estado ainda não chegaram ao Agrupamento,
estando o Diretor a fazer a gestão com recurso a duodécimos. Referiu ainda que as turmas já estão
formadas, havendo mais turmas do que as previstas na rede escolar. As turmas ainda não estão validadas
pelos serviços da tutela. Acrescentou que neste momento decorre o concurso de professores na fase de
mobilidade interna. Finalizou com a informação de que este ano decorreu uma pequena cerimónia de
entrega de faixas e diplomas dos finalistas de 12.º ano.

2.

Foram aprovadas ambas as atas por unanimidade dos conselheiros presentes nas respetivas reuniões.

3.

Tomou posse a conselheira Anabela da Conceição Pereira Nobre da Silva, representante do pessoal
docente, em substituição da conselheira Anabela Cristina Pereira Raposo Rodrigues.
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4.

O Diretor informou que a organização do próximo ano letivo será similar à do presente ano, ainda que
possam ocorrer algumas diferenças se a situação pandémica o permitir. O Diretor está já a trabalhar
tendo como base vários cenários. O Conselho Geral pronunciou-se favoravelmente.

5.

O Conselho Geral tomou conhecimento do relatório, cujo balanço se refere aos resultados dos
questionários dos alunos sobre o Plano de Inovação, bem como de todos os esclarecimentos e
preocupações do Diretor relativamente a esta matéria, nomeadamente o facto do número de
respondentes do 7.º ano ter sido reduzido. O Conselho Geral e o Diretor consideraram que a
comunicação com os alunos pode ser melhorada no próximo ano letivo.

6.

As linhas orientadoras do plano de execução das atividades no domínio da ação social escolar foram
aprovadas por unanimidade.

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
_____________________________

_____________________________

(Fernanda Lourenço)

(Anabela C. Alves Gonçalves)

A Secretária

A Presidente
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