CONSELHO GERAL
MINUTA DE ATA – REUNIÃO N.º 15
Aos 18 dias do mês de novembro 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 14;

3.

Tomada de posse de dois representantes dos Docentes, dos Pais/Encarregados de Educação, do Município
e dos Alunos;

4.

Apresentação do cronograma de trabalhos do Conselho Geral (2021/22);

5.

Apreciação e aprovação do relatório de acompanhamento e avaliação da execução do Projeto Educativo
(2020/2021);

6.

Apreciação e aprovação do relatório final de execução do PAA (2020/2021);

7.

Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação (2020/2021);

8.

Tomada de conhecimento do relatório crítico da atividade desenvolvida pelo Diretor no ano letivo anterior;

9.

Análise e aprovação do Projeto Educativo.

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representantes do Pessoal Docente – Anabela Gonçalves, Anabela
Silva, Dina Rodrigues, José Rui Ferreira, Manuel Aboim, Maria Isabel Silva e Rosa Madeira do Ó; representantes do
Pessoal não-Docente – Ana Maria Henriques e Sara Costa; representantes dos Pais e Encarregados de Educação –
Ana Martins, Célia Soares, Helena Soares e Susana Cheis; representantes da Comunidade Local – Álvaro Pinto, Inês
Almeida e Isabel Pereira; Diretor – Manuel Mourão.
De acordo com a ordem de trabalhos estabelecida, as informações/deliberações tomadas foram as que se seguem:
1.

A senhora Presidente deu informações sobre os procedimentos a adotar durante este ano letivo,
sobretudo os que se prendem com o funcionamento das reuniões plenárias por videochamada. Referiu
ainda que os representantes do Município não foram ainda indicados pelo senhor Presidente da Câmara.
Por fim, informou que deu entrada, no dia 08.10.2021, nos serviços administrativos do Agrupamento, um
recurso dirigido a si sobre avaliação de desempenho docente.
O senhor Diretor informou que a Associação de Estudantes já foi eleita e tomará posse na próxima semana.
Referiu ainda que o AESC aderiu aos Projetos LIBERA da Fundação Calouste Gulbenkian e EPIS
(Empresários pela Inclusão Social). Por fim, informou que as aulas presenciais na ESMF serão,
previsivelmente, retomadas no dia 22.11.2021.

2.

A ata da 14.º reunião foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes na respetiva reunião.

3.

Tomaram posse os seguintes conselheiros: Manuel José Gonçalves de Aboim e Rosa Maria Vilhena
Fernandes Madeira do Ó, representantes do pessoal docente; Ana Isabel Rosa Martins, Célia Maria
Gonçalves Soares, Helena da Conceição Gamito Alves Ferreira Soares e Susana Isabel Vilhena Simões
Franco Cheis, representantes dos Pais/E.E.

4.

Foi apresentado e retificado o cronograma de trabalhos do Conselho Geral (2021/2022).
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5.

O relatório de acompanhamento e avaliação da execução do Projeto Educativo (2020/2021) foi aprovado
por unanimidade.

6.

O relatório final de execução do Plano Anual de Atividades (2020/2021) foi analisado e aprovado por
unanimidade.

7.

Foram apreciados os resultados do processo de autoavaliação, tendo sido feitas algumas sugestões de
melhoria deste processo, nomeadamente a inclusão de representantes dos Pais/E.E. e pessoal não
docente na comissão de trabalho. Foram sublinhadas algumas preocupações, nomeadamente as que se
prendem com os mecanismos de comunicação interna e externa.

8.

O Conselho Geral tomou conhecimento do relatório crítico da atividade desenvolvida pelo senhor Diretor.
Este relatório assenta na análise do cumprimento dos compromissos assumidos pelo Diretor na sua Carta
de Missão.

9.

O Projeto Educativo 2021-2023 foi analisado e aprovado por maioria: 12 votos a favor e 4 abstenções.

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
_____________________________

_____________________________

(Dina Rodrigues)

(Anabela C. Alves Gonçalves)

A Secretária

A Presidente
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