CONSELHO GERAL
(2014 / 2015)
ATA NÚMERO SEIS (6)
-------- Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e catorze, pelas dezoito horas e trinta minutos,
reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, sob a presidência da Drª Maria Luisa
Andrade, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Análise e aprovação do plano de Atividades;------------------------------------------------------------------Ponto dois: Aprovação do protocolo apresentado pelo projeto “Homem”-------------------------------------------Ponto três: Aprovação dos documentos de abertura do processo eleitoral para os representantes
dos alunos dos cursos diurnos ao Conselho Geral.----------------------------------------------------------------------------------Não estiveram presentes na reunião o representante dos alunos, Alcino Monteiro, e o
representante da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão, Sr. José
Cardoso. Em substituição do Dr. Leonel Rocha esteve presente a Drª. Sandra Ferreira.----------------------------------Antes de dar início à ordem de trabalhos a presidente, Drª Maria Luisa Andrade, manifestou
interesse em partilhar algumas preocupações relativamente ao funcionamento da escola,
nomeadamente: a participação dos representantes dos pais e encarregados de educação nos conselhos
de turma; a dificuldade de circulação nas escadas principais e na saída da escola no término das aulas; a
atribuição dos cacifos escolares; a data de início das obras de reabilitação das escolas de Meães e
Louredo; a falta de informação e acompanhamento das escolas que não a sede e, por último, a ausência
de funcionários nos pisos a partir das doze horas.----------------------------------------------------------------------------------Quanto à primeira preocupação, tem-se vindo a verificar que os representantes dos pais e
encarregados de educação têm dificuldade em auscultar os restantes pais do respetivo conselho de turma
e que, por isso mesmo, acabam por participar em nome individual, falando particularmente dos seus
educandos e da sua perceção da realidade escolar. A conselheira Drª Isabel Marques reforçou esta ideia
referindo que, de certa forma, estes encarregados de educação estão a ter o privilégio de obter
informações dos seus educandos, diretamente de cada professor do conselho de turma. A Drª Maria Luísa
Andrade propôs que para ultrapassar esta situação, no Regulamento Interno, fossem definidas as
competências destes elementos. Perante esta proposta, o Dr. Paulo Cunha pediu a palavra e referiu que
é muito difícil definir o âmbito de ação dos representantes dos pais e encarregados de educação, até
porque há uma série de informações de caráter confidencial que não devem ser divulgadas, por isso
mesmo sugeriu que a mudança de postura deverá inicialmente passar por uma sensibilização dos
membros eleitos para essa função e que, no decorrer do tempo, essa postura poderá ser ajustada. O
conselheiro Dr. Armando Jorge Ferreira corroborou esta intervenção, salientando que não é por se
normalizar que os problemas são resolvidos. A presidente deste conselho salientou que tinha em mente
que as normas respeitantes a este assunto deveriam ser poucas e sucintas. Atendendo a que o principal
objetivo é clarificar e informar os representantes daquilo que lhes compete, nomeadamente os seus
direitos e deveres, as normas deverão revestir um carácter mais instrutivo do que restritivo. Posto isto, foi
consensual a elaboração das possiveis normas para incorporar o Regulamento Interno. ---------------------------------Relativamente às outras preocupações, o Diretor, Dr. António Pinto, tomou a palavra para
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- a dificuldade de circulação na escola deve-se ao elevado número de alunos e a saída da escola é
dificultada pela permanência dos alunos junto ao portão. Neste momento estão cerca de duzentos e
oitenta alunos por corredor em três blocos; a escola, que foi construída para acolher quarenta e cinco
turmas, tem neste momento sessenta e seis, portanto encontra-se sobrelotada. Já deu ordens para que
se abram as portas dos corredores que dão acesso às escadas laterais. Referiu ainda que passou uma
ordem de serviço a informar que os alunos não estão autorizados a sair da escola durante as aulas, exceto
durante a hora de almoço, mas que alguns o fazem. Relativamente à sobrelotação da escola , o
conselheiro Dr. Armando Jorge Ferreira sugeriu que os alunos do 7º ano frequentassem a escola Dr. Nuno
Simões, ao que o Diretor respondeu que seria muito difícil articular os horários dos professores, para
além de que se prometeu aos Pais e Encarregados de Educação que o 7º ano iria ser lecionado na escola
sede;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- no que diz respeito aos cacifos, o Diretor referiu que houve uma falha na secretaria, daí as sucessivas
investidas para resolver o problema, a saber: primeiro o levantamento dos seus utilizadores pelos
diretores de turma, com indicação para fazer chegar essa informação à secretaria; segundo a circulação
de uma ordem de serviço informando que os alunos tinham até uma determinada data para que junto da
secretaria fossem tomar posse dos mesmos, caso contrário seriam abertos e distribuídos por outros
alunos e, por último, novo levantamento dos seus utilizadores levado a cabo pela animadora Carina.-------- quanto à falta de informação e pouco acompanhamento pela direção da escola sentida pelos colegas das
outras escolas, o problema poderá ter origem na falta de hábito de utilização da plataforma Moodle ou
do e-mail criado para cada professor, que são as ferramentas utilizadas para comunicação de forma a
evitar o custo do papel. Quanto à falta de acompanhamento por parte da direção, a presidente deste
conselho foi informada pela subdiretora, Drª Helena Pereira, que esta ia retomar a visita semanal à escola
Dr. Nuno Simões, agora que já estão todos os docentes colocados;----------------------------------------------------- no que diz respeito aos funcionários, o Diretor já fez uma exposição para a DGEST, relatando a
necessidade urgente de mais auxiliares, mas até à data ainda não obteve resposta. Dos funcionários que
temos, catorze são provenientes do IEFP e, normalmente, têm pouca formação e motivação, dado que
têm trabalho por um curto período de tempo – um ano letivo.---------------------------------------------------------------- O Dr. Paulo Cunha tomou a palavra e referiu que a câmara não tem poder jurídico para intervir a
nível da colocação de mais funcionários mas é um problema que poderá ser resolvido com o projeto
“Territorialização da Educação” e aproveitou para fazer um esclarecimento aos presentes sobre este
assunto. Neste projeto a Câmara Municipal assume novas responsabilidades na educação nos segundo e
terceiro ciclos do ensino básico e no ensino secundário. Os professores continuam a manter o seu vínculo
com o Ministério da Educação e Ciência e não com a Câmara Municipal. Existirá um novo modelo de
gestão com maior envolvimento do município, por exemplo no que diz respeito ao pessoal não docente.
No fundo haverá transferência de competências para o território que, conhecendo melhor os seus
habitantes, poderá ter uma oferta educativa mais diversificada. O município está disposto a assumir
alguns riscos ao participar num projeto piloto sem experimentação, assumindo uma cultura de
compromisso e ciente de que com mais competências pode fazer mais e melhor. Garantidamente antes
da sua implementação haverá um trabalho com as direções das escolas. É um projeto que ainda não teve
início e que poderá nem sequer ter, há uma dimensão financeira que previamente tem que ser estudada
e trabalhada. Quanto aos problemas existentes nas escolas de Louredo e Meães já foi feito o
levantamento dos mesmos e, neste momento, estão à procura de soluções técnicas e acredita que
rapidamente tudo será resolvido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O conselheiro Sr. Fernando Ferreira informou que já foi colocada sinalização para redução de
velocidade junto à escola Dr. Nuno Simões, mas referiu a necesidade de colocação de lombas para uma
maior proteção e segurança dos alunos daquela escola.-------------------------------------------------------------------
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--------A Drª Maria Luísa Andrade informou que a entrega de diplomas será feita durante três dias no mês
de novembro, dado o elevado número de alunos que integram o quadro de Honra e o de Excelência.
Sendo assim, no dia vinte será a entrega para os alunos do 4º ano, 2º e 3º ciclos; no dia vinte e um para os
alunos do ensino secundário e no dia vinte e oito para os alunos do 1º, 2º e 3º anos. Convidou os
representantes da Câmara para estarem presentes bem como o Dr. João Francisco Carvalho, que na
qualidade de representante do Círculo de Cultura Famalicense, poderá contribuir na divulgação deste
evento. Também informou que no dia doze de novembro irá ser realizado um Magusto Convívio para
toda a comunidade educativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. António Pinto informou que já tem o orçamento para as obras de proteção do polidesportivo,
dois mil e quatrocentos euros (2400€), mas que no momento não há dinheiro disponível.------------------------------A reunião prosseguiu com a leitura e aprovação, por todos os presentes com exceção do
conselheiro Dr. Armando Jorge Ferreira, da ata número cinco. O Dr. Armando Jorge Ferreira fez questão
que ficasse registado em ata a razão da não aprovação da ata anterior. Invocou o motivo que a ata era
muito vaga no que diz respeito às fundamentações para a existência de uma segunda votação quanto à
avaliação do Diretor António Pinto. Recorde-se que havia discordância quanto
à proposta apresentada pela comissão e não ficou plasmado em ata os seus argumentos na altura da
discussão nem a sua posição particular que era de subir a classificação proposta. Aqui, vários conselheiros
insurgiram-se quanto ao teor das afirmações proferidas pelo conselheiro, uma vez que o Diretor do
Agrupamento estava presente e nunca deveria tomar conhecimento da votação de cada membro. O Dr.
Armando Jorge Ferreira foi advertido pela Presidente deste Conselho para que mudasse de atitude , pois
estava a pôr em causa o dever de sigilo de voto. No entanto, o conselheiro insistiu revelando novamente
o seu voto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto um, o Diretor, Dr. António Pinto, apresentou o Plano de Atividades
explicando que ele se divide em três partes: funcionamento formal da escola, plano de melhoria TEIP e
visitas de estudo, atividades e projetos. Salientou um projeto de um grupo de aluno s, Rádio Escolar, que
poderá ser posto em prática logo que haja dinheiro para abrir uma janela no local de funcionamento da
rádio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi aprovado por unanimidade o protocolo
apresentado pelo projeto “Homem”.--------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, foram aprovados os documentos de abertura do
processo eleitoral para os representantes dos alunos dos cursos diurnos ao Conselho Geral .
--------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.-----------------------------------------------------------A Presidente
A Secretária
Maria Luísa Andrade
Ana Paula Costa
_________________________________
_______________________________
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