DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE

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

MINUTA DA ATA DO CONSELHO GERAL DE 22 DE ABRIL DE 2014

A reunião iniciou-se com o presidente do Conselho Geral, a dar as boas vindas ao
elemento representante do Centro Social e Paroquial, D.Ana Teixeira, que não esteve
presente na reunião anterior. Informou que iria fazer chegar documentação sobre as funções,
competências, regimento deste Órgão. Esclareceu que o Conselho Geral é o Órgão
responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola.

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior:
A ata da reunião anterior foi lida e aprovada por dez votos a favor e três abstenções, por não
estarem presentes na reunião anterior.
De seguida a Dr.ª Gracinda, vereadora da Câmara Municipal, referiu que na sua opinião
deviam também fazer parte do Conselho Geral as seguintes Instituições: Bombeiros e Centro
de Saúde. O presidente esclareceu que este assunto foi debatido quando foi feita a
cooptação das duas entidades, e ficou aprovado manter a atual composição. Referiu ainda
que a Câmara Municipal colabora, quando solicitada em algumas atividades, não só com o
pré-escolar e primeiro ciclo, mas também com a escola EB2,3/S, em visitas de estudo e
peças de teatro. Em relação às peças de teatro, lamentou que as mesmas estivessem no
P.A.A sem estarem orçamentadas. Sugeriu que no futuro, antecipadamente os professores a
contactassem, para saber se as atividades propostas eram possíveis de se realizarem e qual
o orçamento.

2. Aprovação do relatório de contas de gerência:
Foram analisados os relatórios de contas de gerência, os quais tinham sido enviados aos
membros do Conselho Geral. Estes documentos foram aprovados por unanimidade.

3.Apreciar/ aprovar uma alteração ao Plano Anual de Atividades:
O grupo de Educação Moral e Religiosa Católica incluiu no P.A.A que foi aprovado por este
Órgão uma visita de estudo a Espanha aos “Picos da Europa” a realizar nos dias dezoito a
vinte de Junho, essa visita de estudo foi alterada para um a dois de Maio a Santiago de
Compostela. Para que esta visita de estudo se realize, é necessário que o Conselho Geral a
aprove, para que posteriormente a escola a submeta à aprovação ao Ministério da Educação.
Esta alteração foi aprovada por unanimidade.
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4. Outros assuntos
O presidente do Conselho Geral, informou que em reunião anterior iniciou-se um trabalho
sobre a avaliação da execução do projeto educativo. Esse trabalho foi feito por um grupo de
elementos do Conselho Geral e esse grupo concluiu que essa tarefa não cabia ao Conselho
Geral e sim à direção, e o Conselho Geral analisaria depois os resultados desse trabalho. O
senhor diretor informou o presidente Cândido Reis que está ser constituída uma comissão
que irá avaliar a execução do projeto educativo que apresentará os resultados até ao final
deste ano letivo.
O Diretor do Agrupamento informou que teve conhecimento que houve uma reunião entre a
Dgeste e a autarquia sobre o reordenamento da rede, do pré-escolar e primeiro ciclo. A
Dgeste apresentou uma proposta à autarquia que visa o encerramento das escolas de Seixo
de Manhoses, Freixiel, Vilas Boas, Jardim-de-infância de Benlhevai e encerramento em
termos de código do jardim-de-infância nº dois de Vila Flor. O diretor referiu que considera
lamentável que não tenha sido convidado para participar nessa reunião, porque há razões de
natureza pedagógica que estão em cima da mesa, e o diretor poderia dar um contributo
positivo. A vereadora Dr.ª Gracinda confirmou que na reunião só estavam presentes
vereadores e que na opinião dela, também deviam estar os presidentes das Câmaras
Municipais, e um representante das escolas. Confirmou a proposta dos encerramentos acima
mencionados e afirmou que se debateu com todos os argumentos possíveis como distância,
clima, envelhecimento da população, desertificação, para não se concretizar o encerramento
das escolas e Jardim de Infância.

A
Secretária
____________________________
( Alice Cardoso)
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