CONSELHO GERAL
(2014 / 2015)
ATA NÚMERO OITO (8)
-------- Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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: Tomada de posse do conselheiro eleito como representante dos discentes dos Cursos
Diurnos ao Conselho Geral.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Deliberar sobre a integração no projeto “Aproximar Educação” (art0110 do Decreto-Lei
75/2008, republicado pelo Decreto-Lei 30/2015)-----------------------------------------------------------------------------------Não estiveram presentes na reunião os conselheiros, Dr. Armando Ferreira, Dr. Francisco Carvalho,
Sr. José Cardoso e Drª Ana Paula Ferreira. Em substituição do Dr. Paulo Cunha esteve presente o Dr.
Marco Magalhães.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de dar início à ordem de trabalhos foi lida e aprovada a ata número sete, com cinco
abstenções-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião teve início com a tomada de posse do aluno Luís Miguel Bezerra, a quem foi entregue o
documento de "Tomada de Posse - Termo de Juramento/Declaração" que por ele foi lido,assinado e
entregue à Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos o Dr. Leonel Rocha começou por fazer uma breve
introdução ao programa Aproximar. Este projeto tem como grande objetivo a descentralização, por via de
delegação contratual de competências na área da educação e formação dos serviços centrais do Estado
para os municípios. Esta iniciativa de descentralização baseia-se em algumas premissas potenciadoras da
eficiência e eficácia: subsidiariedade, proximidade, corresponsabilização, racionalização dos recursos e
democratização. Para este projeto, cuja fase piloto terá uma duração inicial de quatro anos foram
selecionados alguns Municípios do qual Vila Nova de Famalicão faz parte. É um Município que já trabalha
em rede com todas as escolas e que já descolou da mediana de trabalho em rede, realizado em outros
Municípios. ----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------Com resultados validados e reconhecidos a nível nacional, a Rede Local de Educação e Formação de
Vila Nova de Famalicão contribui para uma melhor articulação entre entidades de formação profissional e
entidades do sistema educativo. Com esta adesão estão garantidos dois pressupostos: o Município não
pretende substituir o Ministério da Educação e Ciência e os Agrupamentos de Escolas ganham mais
autonomia. A mais valia será adaptar o sistema educativo e oferta formativa às necessidades reais locais,
permitindo uma resolução mais rápida de alguns dos problemas existentes.------------------------------------------------A Conselheira Drª Isabel Marques questionou como será feita a avaliação deste projeto ao qual o
Dr. Leonel respondeu que será nomeada uma comissão de acompanhamento que irá monitorizar a
execução deste projeto e entregará ao MEC um relatório anual do progresso da experiência onde indicam
os pontos fortes do projeto, as fraquezas, as oportunidades e os constrangimentos, podendo realizar
recomendações.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A conselheira Dra. Ana Paula Costa perguntou se no fim dos quatro anos é possível abandonar este
projeto ao qual o Dr. Leonel Rocha respondeu que é uma decisão a ser reavaliada no final desse período.-Página 1

--------A Presidente deste Conselho pediu um esclarecimento quanto ao papel do Conselho Geral na
adesão ao projeto, se tinha um papel decisivo ou apenas estava a ser auscultado. O Dr. Leonel Rocha
referiu que apenas estavam a auscultar o Conselho Geral, mas que se esse parecer for desfavorável a
Câmara equacionará a sua adesão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. Mário Passos tomou a palavra e expôs toda a sua confiança e elevadas espectativas no
sucesso deste projeto. Evidenciou a forte aposta que este munícipio tem vindo a fazer na educação e que
esta adesão vem na continuidade do trabalho já desenvolvido.-----------------------------------------------------------------De seguida o Diretor, Dr. António Pinto, tomou a palavra referindo que participou e fez parte do
grupo que esteve a discutir este projeto e não vê grandes preocupações ou angústias. Com a adesão ao
projeto ganhamos competências pedagógicas mas perdemos algumas financeiras. Teremos uma maior
eficácia na gestão, dada a proximidade ao município, e os problemas serão de muito mais fácil resolução.
--------Posto isto, o Dr. Marco Magalhães fez uma apresentação mais exaustiva do projeto salientando que
o seu objetivo é a descentralização de competências em cinco grandes áreas: a gestão curricular, a gestão
pedagógica, a gestão do pessoal não docente, a gestão financeira e a gestão de equipamentos e
infraestruturas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente, Drª Luísa Andrade, informou que foi realizada uma sessão de esclarecimento , por
parte do Diretor, à qual compareceram apenas seis docentes. A que estava prevista para os funcionários
não foi realizada. Todos os documentos relativos a este projeto foram envi ados para os professores e sêlo-âo também para os funcionários.------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim o Conselho Geral deu o seu parecer favorável à adesão do Agrupamento de Escolas D.
Sancho I ao projeto “Aproximar Educação” com dezasseis votos favoráveis e um contra. -------------------------------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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