AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUN’ÁLVARES
CONSELHO GERAL
2016 / 2017
Minuta de ata - Reunião n.º 6

O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Nun’Álvares:
Faz público, em conformidade com o art.º 13, do Dec.Lei 137/2012, de 2 de junho, que o
Conselho Geral em reunião realizada a 24 de julho de 2017, cuja ata será aprovada na próxima
reunião, tomou as seguintes deliberações:
Ponto n.º 1 – Informações
•

Substituição da representante do pessoal não docente, senhora Fátima Kang (doença
prolongada) pela senhora Célia Almeida.

•

Presença do senhor Francisco Banha em substituição da senhora Carla Capote
enquanto representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação.

•

Ausência apresentada por escrito do senhor Vereador da Câmara Municipal do Seixal,
José Carlos Gomes, por incompatibilidade de agenda.

•

Não se realizou o ato eleitoral, agendado para o dia 13 de julho de 2017, para a
indicação dos representantes do pessoal docente no Conselho Geral (2017-2021);
resolução desta situação transita para o início do ano letivo 2017/2018.

•

O presidente esteve presente numa reunião com a técnica da EPIPSE - Direção Geral
da Educação, juntamente com a Diretora do Agrupamento, o Coordenador do TEIP e
as coordenadoras do Ensino Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo; referido que o Projeto
Educativo do Agrupamento e o Plano Plurianual de Melhoria esteja, em termos
temporais, sincronizado com o mandato da Direção do Agrupamento.

•

Calendário escolar 2017/2018 - Despacho 5458-A/2017.

Ponto n.º 2 – Grau de execução do orçamento
•

A Diretora esclareceu alguns aspetos apresentados pelos presentes, referindo que o
agrupamento continua a trabalhar com duodécimos e que no último ano sofreu um
corte na ordem dos vinte pontos percentuais.

•

Relatório aprovado por unanimidade.

Ponto n.º 3 – Critérios de organização dos horários 2017/18
•

Documento muito semelhante ao apresentado para o presente ano letivo.

•

Discussão dos pontos: 1, 3, 11, 19, 21, 23, 30, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 46; as alterações

tiveram sempre em vista os fins pedagógicos.
•

Critérios de organização dos horários para 2017/18, com as alterações produzidas,
aprovados por unanimidade.

Ponto n.º 4 – Relatório de Avaliação do PAA 2016/2017
•

Referido que o novo formato de apresentação do documento se deve ao trabalho das
referidas estruturas e que tiveram em consideração aquilo que foi solicitado por este
órgão.

•

Relatório aprovado por unanimidade.

Ponto n.º 5 – Período de férias da Diretora
•

Os serviços administrativos apresentaram a proposta de período de férias da Diretora
do Agrupamento que foi aprovada por unanimidade.

Ponto n.º 6 – Outros assuntos
•

Aprovada a proposta para que o relatório de Autoavaliação do Agrupamento (2016/17)
seja analisado e votado apenas no início do próximo ano letivo.

•

Agradecimento público ao representante do pessoal docente: prof. Pedro Pereira, por
todo o trabalho de excelência desenvolvido neste Agrupamento.

•

A minuta da ata da presente reunião foi aprovada por unanimidade.

O Presidente,

A Secretária,

_____ António José Costa _____

_____ Dina Luvumba_____

