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Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva

REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
ATA NÚMERO VINTE E NOVE
Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e quinze, pelas dezoito horas e trinta minutos,
sob a presidência de Joaquim Trovão, reuniu-se o Conselho Geral, na escola sede. ---------INTERVENIENTES
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Estiveram presentes a Senhora Diretora, bem como todos os conselheiros com exceção das
Representantes do Pessoal Docente, Ana Reis e Célia Costa; da Representante dos Pais e
Encarregados de Educação, Liliana Teixeira; do Representante da P.S.P., Sebastião Lopes e do
Representantes da Autarquia, Jorge Soares.-------------------------------------------------------------------Deu-se início à reunião com a leitura da ata referente ao último Conselho Geral, que foi aprovada
por maioria, não tendo exercido voto a Presidente da Junta de Freguesia de Casal de Cambra,
Fernanda Santos e o Docente Lívio Matos, devido ao facto de não terem estado presentes na
última reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente do Conselho Geral, Joaquim Trovão, prosseguiu a reunião com a seguinte ordem de
trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um - Apreciação dos resultados de autoavaliação;--------------------------------------------------------Ponto dois - Aprovação do relatório final do Plano Anual de Atividades;----------------------------------Ponto três - Parecer sobre os critérios de organização dos horários;--------------------------------------Ponto quatro - Parecer sobre os critérios definidos para a contratação de docentes contratados;----Ponto cinco - Apreciação do relatório intermédio do Plano Plurianual de Melhoria;-----------------------Ponto seis - Informações.-------------------------------------------------------------------------------------------No ponto um, após intervenção do Presidente do Conselho Geral, Joaquim Trovão, questionou os
presentes se tinham algo a dizer sobre o documento em discussão, tendo intervindo o
Representante dos Pais e Encarregados de Educação, Pedro Portugal, sugeriu, num futuro
próximo, que fossem feitos gráficos para facilitar a leitura do documento em apreciação e
apontando a existência de um lapso relativamente ao consumo de energia elétrica. O documento
será corrigido e foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto dois, a Docente Irene Benvindo, informou que algumas das atividades
referidas no relatório irão ser retiradas, por não haver necessidade de se referir as mesmas ações
desenvolvidas nos diferentes estabelecimentos. O relatório foi aprovado por unanimidade.------------No que diz respeito ao ponto três, a Representante dos Pais e Encarregados de Educação, Andreia
Peres, sugeriu que fossem feitos horários para os alunos do segundo ciclo, por forma a
permanecerem o maior tempo de manhã e apenas com dois dias da semana alargado ao horário
da tarde. Respondeu a Diretora do Agrupamento, Alzira Roso, que por questões de logística, na
escola sede, não há condições para que tal se verifique, referindo que todos os esforços têm vindo
a ser desenvolvidos para se proporcionar o melhor possível aos alunos. O Representante dos Pais
e Encarregados de Educação, Pedro Portugal, referiu que em relação às famílias numerosas, com
filhos a frequentar vários estabelecimentos de ensino do agrupamento, deveria ser levado em linha
de conta a situação aquando da elaboração dos horários, tendo respondido a Diretora do
Agrupamento que os pais e encarregados de educação podem sempre solicitar ao agrupamento os
horários que lhes sejam mais convenientes, uma vez que, tudo é feito para se responder a esses
pedidos. O Representante dos Pais e Encarregados de Educação, Pedro Portugal, sugeriu que as
disciplinas de Matemática e Português dos sextos e nonos anos, não fossem lecionadas nos
últimos tempos dos horários, tendo respondido a Diretora do Agrupamento que tudo se tem feito
para que tal não se verifique. O Representante dos Pais e Encarregados de Educação, Pedro
Portugal, sugeriu também que aos professores contratados, não lhes fosse incumbida a
responsabilidade da Direção de Turma, respondendo a Diretora do Agrupamento que tal não é
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possível, uma vez que não existem docentes do quadro em número suficiente para exercerem essa
função. A pronúncia aos critérios gerais, a que obedece a elaboração dos horários, foi aprovada
por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao ponto quatro, depois de feitos os esclarecimentos a dúvidas que foram colocadas, o
parecer sobre os critérios definidos para a contratação de docentes contratados foi aprovado por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao relatório intermédio do Plano Plurianual de Melhoria, foi dado o parecer favorável
e aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------Por último, o Representante dos Pais e Encarregados de Educação, Pedro Portugal, informou que
em presidência aberta, realizada no passado recente, em Casal de Cambra, entregou uma carta ao
Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, a solicitar arranjo urgente dos espaços da
EB1-nº 2 de Casal de Cambra e do Jardim de Infância nº1. Sugeriu ainda que se faça chegar via
Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva ao senhor Presidente da Câmara Municipal
de Sintra, informação relativa a ocorrências de acidentes. A Diretora do Agrupamento informou que
o I Congresso Nacional para a Educação decorreu bem e que contaram com a colaboração da
Câmara Municipal de Sintra, a Junta de Freguesia de Casal de Cambra, a Orquestra AEPAS, a
União de Freguesias de Sintra, entre outras entidades para a realização deste evento. Informou
que em setembro irão realizar-se as Jornadas Formativas para Assistentes Operacionais e
Assistentes Técnicos. Foram convidados os Assistentes Operacionais da Escola D. Fernando II do
Agrupamento de Escolas do Monte da Lua. O Presidente do Conselho Geral informou que no
Congresso foi manifestada vontade, tanto por parte dos presentes, como do Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Sintra, Rui Pereira, que gostariam que se voltasse a realizar este evento para
o próximo ano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelas vinte horas, foi dada por encerrada a reunião da qual se lavrou
a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por mim, que a secretariei, e pelo
presidente do Conselho Geral.--------------------------------------------------------------------------------------A Secretária: Helena Santos
O Presidente: Joaquim Trovão
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