DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR – 151841
ESCOLA EB2,3/S DE VILA FLOR – 346184

MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014

O Presidente do Conselho Geral deu as boas vindas aos novos elementos cooptados
para este órgão; informou da competência do mesmo em relação à vida escolar do
agrupamento; referiu que os órgãos foram cooptados por unanimidade.
O elemento presente, representante da Santa Casa da Misericórdia, Senhor Rogério
Fernandes, manifestou o seu interesse, gosto e vontade de colaborar em tudo o que for
necessário.
1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior:
Foi lida a ata da reunião anterior – aprovaram-na dez elementos dos doze presentes e
dois abstiveram-se por não terem estado presentes na reunião anterior.
2. Eleição do Presidente do Conselho Geral:
Procedeu-se à eleição do Presidente do Conselho Geral, após informação do presidente
cessante de que, à exceção do representante dos alunos, todos os elementos que
constituem este órgão são elegíveis. Mostrou, ainda, a sua disponibilidade para continuar a
exercer o cargo. Após voto secreto, o professor Cândido Reis foi eleito por unanimidade, com
doze votos.
Agradeceu o voto de confiança e apelou ao espírito colaborativo e atitude ativa de todos
os elementos para o sucesso do trabalho.
Iniciaram-se funções efetivas com o novo presidente eleito.
3. Apreciar/aprovar o Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2013/2014:
O Presidente do Conselho Geral referiu o documento – PAA, como o refletor da dinâmica
do Agrupamento e espelho do envolvimento de toda a comunidade educativa para o
sucesso do alunos.
Referiu as alterações em relação a anos anteriores, por sugestão deste órgão; apelou à
leitura da introdução, página três, para verificação das partes em que se divide (Parte I e
Parte II) e do que consta em cada uma delas; para cada atividade estão assinaladas as
metas específicas de aprendizagem, cuja explicação está na página dois do documento; a
última página refere a despesa prevista neste PAA e ao que corresponde cada uma das
despesas, sendo que algumas atividades ainda não têm orçamento.
Passou-se à análise exaustiva do PAA.
O professor Valério disse que a questão não é as atividades não estarem orçamentadas
mas, não serem referidas as entidades que as financiam.
O Diretor do Agrupamento cumprimentou o senhor Rogério e reafirmou a vontade de
continuarem a trabalhar tão bem como tem acontecido; felicitou o Presidente do Conselho
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Geral eleito; explicou que, em relação ao não orçamento/custo, se tem vindo a melhorar, mas
na vertente direta de atividades do 1º Ciclo e pré-escolar a verba vem direta ou indiretamente
da Câmara Municipal, outras vezes são os pais que acabam por suportar as despesas.
Foi dito pelo professor Valério que foi pedido, diretamente, dinheiro aos pais. Esta ideia foi
contrariada pela professora Florinda que afirmou que podem ser pedidas outras coisas, mas
não é pedido dinheiro.
O Senhor Diretor referiu que não pode pedir-se dinheiro aos pais, apesar de serem uma
peça fundamental para o desenvolvimento de algumas atividades; disse também que o PAA
é um documento aberto que poderá sofrer alterações ao longo do ano – caso da atividade
externa competitiva, do Desporto Escolar, que não está na Parte II do PAA porque não
estava calendarizada. Será acrescentada ao documento após entrega pelo grupo de
Educação Física. Os elementos deste conselho deverão deixar os seus emails para que lhes
seja enviada, para análise e agilização do trabalho, antes de ser acrescentada.
O Senhor Rogério referiu que a visita ao museu municipal seria uma atividade sem custos
e de grande importância, pelo valor que aquele museu tem. A professora Florinda disse que
para os alunos das aldeias é impossível por falta de transporte.
Foram elencadas as alterações que devem ser feitas ao documento em análise.
Em relação à atividade Ida ao Teatro, porque não foram apresentados custos, já que é
uma atividade que depende da Câmara Municipal, o professor Valério ficou de entregar ao
Senhor Diretor, o possível e, se possível, o orçamento da atividade.
O professor Valério disse que devem continuar a aperfeiçoar-se os parâmetros dos custos
e entidades envolvidas nas atividades.
O Presidente do Conselho Geral disse que as alterações serão feitas, tendo-se procedido
à votação do documento que foi aprovado por unanimidade.
4. Definir e aprovar as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento:
Foram apresentadas as linhas orientadoras, como base de trabalho para a elaboração do
orçamento da escola.
As linhas orientadoras são um aspeto formal para cumprimento da lei. Foram a votação e
aprovadas por unanimidade.
5. Outros assuntos
O professor Valério perguntou se, não sendo possível publicar as atas das reuniões na
página do Agrupamento, será possível enviar uma cópia das mesmas para o município.
O Presidente do Conselho Geral disse que enviará com a convocatória da reunião a ata
que corresponda à última ata aprovada (penúltima em relação à reunião que corresponde à
convocatória).
A reunião terminou às dezanove horas.
A Secretária
____________________________
(Cristina Carvalho)
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