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 10/03/2015

Ponto um:
- Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior.
Ponto dois:
– Análise, reflexão e aprovação de um documento com as linhas orientadoras para a
elaboração do orçamento do Agrupamento.
O Diretor do Agrupamento referiu que neste momento o Agrupamento ainda não tem um
orçamento distribuído e que até à presente data está a funcionar com o duodécimo,
referente ao orçamento do ano anterior.
Ponto três:
- Breve explanação sobre os resultados obtidos pelo Agrupamento no âmbito da avaliação
externa, com maior incidência nos pontos fortes e nas áreas em que a intervenção deve ser
prioritária.
- Foi constituída uma equipa para elaborar o Plano de Melhoria, composta pelos seguintes
elementos: Doutora Isabel Videira, docente do 2º Ciclo, Doutora Rosa Galvão, docente do
3º ciclo e Secundário e Doutora Anabela David, Subdiretora do Agrupamento.
- O Presidente do Conselho Geral solicitou a colaboração de todos os membros no sentido
de sugerir recomendações a incluir no plano de melhoria, nomeadamente no que diz
respeito aos resultados.
- Aprovação, por unanimidade, da proposta relativa às aulas de Apoio ao Estudo, que
sugere que estas aulas devem ser repensadas de modo a serem mais proveitosas.
- A representante dos alunos interveio, questionando os restantes elementos do C. G. sobre
a possibilidade de uma maior coordenação entre o horário escolar e os transportes públicos.
A representante da autarquia referiu que o Município não pode intervir no circuito dos
transportes públicos e que apenas há circuitos especiais para os alunos do ensino préescolar e do primeiro ciclo.
Ponto quatro:
- Foi dada informação sobre a municipalização do ensino, nomeadamente sobre o facto de,
no início do próximo ano letivo e como experiência piloto, haver cerca de dez
Agrupamentos de Escolas objeto de transferência de competências para os Municípios.
- O Diretor do Agrupamento referiu o decreto-lei nº30/2015 sobre a delegação de
competências para os municípios, analisando-se em particular a educação.
- Foi explanada a questão relativa ao horário de Matemática, tendo o Diretor do
Agrupamento assegurado que estão a ser tomadas todas as diligências para colmatar os
atrasos na lecionação dos conteúdos, em particular do nono ano, devido à prova de
avaliação externa.
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