CONSELHO GERAL

11 DE DEZEMBRO DE 2018

Minuta
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
O Plano Anual de Atividades foi aprovado. O Presidente do Conselho Geral referiu duas
notas. A primeira diz respeito ao facto de considerar que o documento em questão é
revelador da vitalidade da Comunidade Educativa, pelas atividades que apresenta em
qualidade e número. A segunda nota prende-se com a recomendação que já tinha sido feita
pelo conselho geral, no ano letivo anterior e que está relacionada com a transversalidade das
mesmas, ou seja as atividades propostas deverão ser transversais a mais do que um
departamento.
A presidente da CAP, professora Cristina Gonçalves reforçou a opinião do Presidente do
órgão em relação à riqueza e à importância do documento, promotor de aprendizagens dos
alunos, nomeadamente nas dimensões: educar para a sustentabilidade e consolidação das
aprendizagens. A aluna Ana Jorge Dias manifestou a sua opinião em relação ao documento
reportando –se ao facto de no mesmo não estarem plasmadas de forma legível, atividades
que possam ajudar e orientar os alunos que se encontram no 12º Ano de Escolaridade, no
que se refere à Orientação Vocacional. A presidente da CAP referiu que as referidas
atividades se desenvolvem no âmbito do SPO. Informou os presentes sobre a ausência da
psicóloga do Agrupamento, por motivos de doença, estando ao serviço uma psicóloga com
apenas 18h, tornando-se um constrangimento para o Agrupamento. Informou ainda que a
partir do mês de janeiro poderão contar com outra resposta. A aluna propôs uma visita à
Universidade de Aveiro para os alunos que se encontram a finalizar o ensino secundário. A
conselheira Ana Raquel Simões informou que a Universidade promove uma semana aberta
intitulada “Open Campus” para receber os alunos e os encarregados de educação.
Linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento: Perante as fragilidades apresentadas
nomeadamente, problemas físicos da escola sede, João Carlos Celestino Gomes, o presidente
do conselho geral alertou ainda para a necessidade de se promover a comunicação entre
toda a comunidade educativa, para a existência dos problemas. Assim, o conselho geral
considerou importante o agendamento de uma visita à escola sede do Sr. Presidente da
Câmara e dos deputados pelo círculo de Aveiro. Ficou então decidido que o Presidente do
Conselho Geral e a Presidente da CAP ocupar-se - ão de organizar e agendar a referida visita.
Abertura do Procedimento Concursal para a eleição do Diretor(a) do Agrupamento para o
próximo quadriénio.
O Presidente do Conselho Geral propôs definir-se uma data para a abertura do procedimento
concursal. Colocou à consideração dos presentes uma data e foi unânime que este deveria
ter início no princípio do mês de fevereiro. O presidente referiu que se responsabiliza pela
abertura do procedimento. Propôs que a comissão fosse a mesma do anterior procedimento
concursal, à exceção da conselheira Ana Madalena pelo facto da mesma ter solicitado ser
substituída por estar a exercer funções de gestão (CAP) no agrupamento onde leciona. A
conselheira Ana Raquel Simões irá consultar os seus pares para decidir, entre os
representantes dos encarregados de educação, quem integrará a comissão. Assim a comissão
para a apreciação das candidaturas será constituída ainda pelos seguintes conselheiros:
Anabela Ribeiro (representante dos docentes), Guilhermino Ramalheira (representante dos
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Assistentes Operacionais), Eva Oliveira (representante do Município) e Ana Isabel Andrade
(representante da universidade).
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