DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE

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

MINUTA DA ATA DO CONSELHO GERAL DE 21 DE JULHO DE 2014
1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior:
A ata da reunião anterior foi lida e aprovada por doze elementos presentes na reunião; dois
abstiveram-se por não terem estado presentes na reunião anterior.

2 – Aprovar o mapa de férias do Diretor:
O Presidente do Conselho Geral informou que as férias do Diretor do Agrupamento são
aprovadas pelo Conselho Geral e são no período de oito de agosto a vinte e quatro de agosto e
vinte e quatro de dezembro a trinta e um de dezembro. O representante da autarquia, João
Valério referiu que não se deve pronunciar sobre as férias do Diretor do Agrupamento. O Diretor
do Agrupamento informou que tem direito a vinte e oito dias de férias e apenas marcou vinte dias,
que é o mínimo permitido. Passou-se à votação e dos catorze votantes, obtiveram-se treze votos
favoráveis e uma abstenção.
3 – Parecer sobre os critérios gerais do Conselho Pedagógico, para a organização de
horários:
O Presidente do Conselho Geral sugeriu a leitura na íntegra do documento seguida da sua
análise e discussão alterando depois o que houver a alterar. A professora Cristina Carvalho
questionou se na componente não letiva, o trabalho de escola poderá ser marcado na hora de
almoço. O Diretor do Agrupamento disse que na elaboração dos horários tem que se respeitar a
legislação, que impede essa marcação. Se tal marcação fosse feita, ela seria futuramente
impedida pela inspeção. A representante da autarquia, Gracinda Peixoto sugeriu que no futuro o
horário de início das aulas fosse alterado. O representante da autarquia, João Valério comentou
que o documento está de acordo com a legislação mas abstém-se pois não concorda com o
horário de funcionamento do Agrupamento. Procedeu-se à votação do documento, que foi
aprovado com doze votos favoráveis e duas abstenções.

4 – Apreciar/aprovar o plano das Atividades de Enriquecimento Curricular:
Foi lido e analisado o Plano das Atividades de Enriquecimento Curricular.
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A representante da autarquia, Gracinda Peixoto salientou que há coordenação entre os
professores das AEC com os professores do primeiro e segundo ciclo e que as AEC são
disponibilizadas gratuitamente no primeiro ciclo e no pré-escolar.
O Diretor do Agrupamento concordou com a representante da autarquia em relação à
coordenação entre os professores e acrescentou ainda que há doze turmas do primeiro ciclo que
estão propostas mas que ainda carecem de aprovação.
O representante dos encarregados de educação, Alexandre Trigo perguntou se as AEC eram
ou podiam ser dadas pelos professores com horários incompletos. O Diretor do Agrupamento
respondeu que todos os professores com horário incompleto tinham que ter horário preenchido
com as AEC.
O Presidente do Conselho Geral disse que serão feitas as alterações propostas ao
documento, tendo-se procedido à votação do mesmo, que foi aprovado por unanimidade.

5 – Revisão/alteração de alguns artigos do Regimento Interno do Conselho Geral:
O Presidente do Conselho Geral informou que o regimento interno do Conselho Geral em
vigor, foi aprovado quando este órgão foi criado. Tendo ocorrido algumas alterações legislativas,
torna-se necessário proceder a uma atualização do documento, bem como regulamentar alguns
aspetos que estavam omissos no regimento em vigor. O Presidente do Conselho Geral
apresentou as diversas propostas de alteração ao regimento, que depois de discutidas foram
aprovadas por unanimidade.
6– Outros assuntos.
Foi analisado o relatório de avaliação do impacto das atividades de promoção do sucesso escolar
que foi aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de dezasseis de julho de dois mil e
catorze. O Diretor do Agrupamento fez um esclarecimento do documento e referiu que para
melhorar os resultados é importante a envolvência entre Professores, Alunos e Encarregados de
Educação. Também salientou que os Clubes interagem com ciclos diferentes e que são
estimulantes para os alunos e que se deve também manter o funcionamento da sala de estudo.
Discutiu-se depois com o representante dos encarregados de educação, Alexandre Trigo o
melhor modo de dar conhecimento aos encarregados de educação das actividades realizadas no
Agrupamento.
Após a análise e discussão do documento o Conselho Geral emitiu um parecer favorável relativo
ao relatório.
O Presidente do Conselho Geral pôs em discussão o encerramento da Escola de Freixiel e
salientou que o Conselho Geral deve manifestar a sua discordância sobre este encerramento. Os
representantes da autarquia referiram que são contra o fecho da Escola de Freixiel e
mencionaram que não houve negociações com a autarquia em relação ao fecho da escola. O
representante da autarquia, João Valério considera que do parecer do Conselho Geral contra o
fecho da Escola de Freixiel deve ser dado conhecimento aos órgãos de soberania.
A Secretária
____________
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