AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAVIÃO
CONSELHO GERAL
Circular Informativa
Genoveva do Rosário Almeida de Matos Belona, presidente do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Gavião, em cumprimento do disposto na alínea i) do ponto 1, do
artigo 14º, Capítulo II, do Regimento do Conselho Geral, torna públicas as
informações/deliberações tomadas na reunião de dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e
dezassete, através da presente circular informativa.
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 2

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto um – Aprovação da ata da reunião anterior;
Ponto dois – Aprovação do Projeto Educativo para o triénio 2016/2019;
Ponto três – Apreciação do Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo
respeitante ao presente ano letivo;
Ponto quatro – OIRE – contrato de autonomia - 1º período;
Ponto cinco – Apreciação do processo de autoavaliação do agrupamento –
ponto de situação;
Ponto seis – Apreciação do Plano de Formação do agrupamento;
Ponto sete – Orçamento participativo (ponto 1, artigo 7º do Despacho nº 436 –
A/2017) – nomeação da comissão eleitoral;
Ponto oito - Regulamento Interno – alteração do artigo 109º;
Ponto nove – Aprovação do relatório de contas de gerência;
Ponto dez – Avaliação externa do agrupamento;
Ponto onze - Processo para eleição do diretor, nos termos dos artigos 21.º a 23.º
do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei nº
137/2012, de 2 de julho e da Portaria n.º 604/2008;
Ponto doze – Análise dos procedimentos a desencadear relativamente ao
processo eleitoral para o Conselho Geral;
Ponto treze - Outros assuntos.

ASSUNTOS TRATADOS

DELIBERAÇÕES

Período “Antes da ordem do
dia”

Ponto um
Aprovação da ata da reunião
anterior

A presidente do Conselho Geral informou que tinha recebido o pedido de
suspensão de mandato da conselheira Catarina Dias de acordo com a alínea a),
do ponto um, do artigo 5º do Regimento do Conselho Geral e será substituída
pelo 1º elemento suplente, a docente Maria Irene Matos.
Seguidamente, propôs a alteração da ordem de trabalhos que implicava passar
os pontos 11 e 12 para uma reunião a realizar no mês de março. Estando todos
os conselheiros de acordo, o ponto 13º passou a 11º.
Foi aprovada, por unanimidade a ata da última reunião, com abstenção dos
conselheiros, José Manuel Praia e Paula Pessoa por não terem estado
presentes.

A presidente do Conselho Geral fez uma apresentação detalhada do Projeto
Educativo para o triénio 2016/2019, salientando a metodologia aplicada
“nuvem de problemas” que permitiu uma reflexão de todos os agentes
Ponto dois
Aprovação do Projeto Educativo para educativos e que esteve na base da elaboração do documento. Valorizou a
o triénio 2016/2019
linguagem inclusiva e igualdade de género utilizada na sua redação e destacou
os aspetos mais relevantes. Após reflexão sobre o documento, o mesmo foi
aprovado por unanimidade.
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Ponto três
Apreciação do Plano de Estudos e de
Desenvolvimento do Currículo
respeitante ao presente ano letivo

Ponto quatro
OIRE – contrato de autonomia - 1º
período

Ponto cinco
Apreciação do processo de
autoavaliação do agrupamento –
ponto de situação

Ponto seis
Apreciação do Plano de Formação do
agrupamento

Ponto sete
Orçamento participativo (ponto 1,
artigo 7º do Despacho nº 436 –
A/2017) – nomeação da comissão
eleitoral

Ponto oito
Regulamento Interno – alteração do
artigo 109º

Ponto nove
Aprovação do relatório de contas de
gerência

Ponto dez
Avaliação externa do agrupamento

Ponto onze
Outros assuntos

O diretor realçou a complexidade do documento e o trabalho das docentes
Paula Pessoa e Paula Pio, reconhecendo e agradecendo o seu empenho, a sua
vontade e determinação na elaboração do mesmo.
O Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo foi apresentado pela
presidente do Conselho Geral que realçou o facto de este documento focalizar
as ofertas educativas, metodologias e estratégias para operacionalizar o PE. O
documento foi apreciado favoravelmente.
Foi apresentado pela presidente do Conselho Geral o relatório OIRE. Salientou
a diminuição do número de alunos do agrupamento relativamente ao ano letivo
anterior e a manutenção dos resultados comparativamente ao mesmo período
de anos anteriores. O diretor referiu que, em termos genéricos, estamos em
linha de convergência com a tendência/matriz dos últimos anos. O documento
foi apreciado favoravelmente.
A presidente fez um ponto da situação relativamente ao processo de
autoavaliação, analisando o relatório elaborado pela coordenadora da equipa,
transmitindo algumas informações pertinentes, nomeadamente a manutenção
do consultor externo (Melissa Marmelo e associados), num regime de cluster
conjugado com o agrupamento de Ponte de Sor. Fez-se uma reflexão sobre o
documento referente ao Planeamento estratégico e ao Plano de Ação de
Melhorias que já começaram a ser operacionalizadas pelas respetivas equipas.
Foi apreciado favoravelmente o Plano de Formação interno do agrupamento
que contempla as formações perspetivadas para pessoal docente, não docente
e pais/EE. Na elaboração do documento tentou-se dar resposta às necessidades
sentidas pela comunidade educativa.
Após uma breve explicação da legislação e leitura do documento interno que
regulamenta o Orçamento participativo, no uso das suas competências o
Conselho Geral nomeou a Comissão Eleitoral que será composta pela docente
Sílvia Serrano e os alunos Rui Silva e Daniela Bento.
Foi aprovada por unanimidade a alteração à alínea a), ponto um, do artigo 109º
do regulamento interno, reforçando-se as atitudes de respeito para com os
pares, o pessoal docente e não docente sob pena de exclusão
independentemente dos excelentes resultados escolares.
Depois de apresentado pelo diretor, foi aprovado, por unanimidade, o relatório
de contas referente à gerência do ano de 2016.
A presidente do Conselho Geral informou que todos os conselheiros estavam
convidados para estarem presentes na sessão de apresentação, reforçando a
importância da sua presença quer neste momento quer no painel do Conselho
Geral. A presidente e o diretor do agrupamento deram diversas informações
aos conselheiros sobre alguns aspetos considerados pertinentes para o assunto
em causa.
Nada a tratar.

Gavião, 17 de fevereiro de 2017
A Presidente do Conselho Geral
_________________________________________
(Genoveva do Rosário Almeida de Matos Belona)

