ACTA DA REUNIÃO DE CONSELHO GERAL DE 09 DE JANEIRO 2019

Aos nove dias do mês de Janeiro de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, na sala
nove da sede do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, conforme
convocatória enviada por correio electrónico, realizou-se uma reunião do Conselho
Geral sob a presidência da Professora Ilda Parada Leitão, secretariada pelo Professor
Adérito Tavares, tendo como pontos da ordem de trabalhos: -------------------------------------------- Aprovação da acta da reunião anterior. ------------------------------------------------------------- Informações ------------------------------------------------------------------------------------------------ Aprovação do Plano Anual de Actividades para o ano lectivo de 2018-2019. ------------- Aprovação do Relatório da Direcção respeitante ao ano lectivo de 2017-2018. ---------Estiveram presentes os elementos do Conselho Geral constantes da lista anexa à
presente acta. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente do Conselho Geral informou que uma vez que não tinha recebido
qualquer proposta de alteração da acta enviada por email a todos os conselheiros, iria
submetê-la à aprovação na versão proposta pelo secretário. A acta foi aprovada por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito do ponto dois da ordem de trabalhos, a Directora do Agrupamento,
Professora Laura Medeiros, prestou os seguintes esclarecimentos: as cortinas blackout
de algumas das salas vão ser substituídas proximamente; está em marcha o projecto
de organização de uma “Universidade de Verão” nas instalações do Agrupamento, em
colaboração com a Junta de Freguesia; no próximo dia quatro de Fevereiro haverá
mais um concerto, para o qual convidou os membros do Conselho Geral. ------------------------Em seguida, a Presidente do CG informou que a Junta de Freguesia solicitou a
colaboração do Agrupamento com vista à cedência de instalações para o
funcionamento da Refood. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Professor Adérito Tavares elogiou a Direcção pela forma como foi organizado e
como decorreu o almoço de Natal de 2018. ----------------------------------------------------------------Passou-se em seguida à análise e aprovação do Plano Anual de Actividades, tendo a
Directora afirmado que este não é um documento fechado, podendo ser sempre
acrescentada, em qualquer momento, uma nova actividade. Tomou depois a palavra o
Professor José Nobre e disse que verificou com alguma preocupação que, na proposta
de PAA, não estava contemplada nenhuma actividade relativa ao plano de segurança e
emergência do agrupamento dirigida a professores, alunos e funcionários. Referiu que
o último exercício de evacuação do agrupamento se realizou há quase seis anos. Desse
último exercício foram sinalizadas algumas questões que não sabe se estão resolvidas
e operacionais, como, por exemplo, se quando o alarme é accionado as portas cortafogo fecham, se os ímanes das portas laterais e das traseiras de emergência se
desligam, permitindo a evacuação das pessoas em caso de necessidade. Por outro
lado, seis anos depois o agrupamento tem muitos alunos, professores e funcionários
novos pelo que urge que cada um saiba como actuar em caso de emergência e que
essa competência possa ser testada. Disse ainda que se nos reportarmos à análise do
relatório referente ao ano lectivo 2017-18 também não se encontra nenhuma
referência a qualquer actividade neste domínio. A Directora informou que já está em
andamento a planificação desse exercício, em articulação com a Caixa Geral de
Depósitos e com os Sapadores Bombeiros. -----------------------------------------------------------------------------------Em seguida, a Dra. Cristina Gouveia, uma das representantes das Associações de Pais e
Encarregados de Educação, pronunciou-se sobre o PAA, considerando que este, do
ponto de vista formal, é pouco claro. Por proposta do Professor João Gomes Ferreira
aprovada por unanimidade, ficou decidido que a Direcção irá enviar às Associações de
Pais o conteúdo do PAA em formato editável.------------------------------------------------------O Plano Anual de Actividades foi seguidamente aprovado por unanimidade. -------------Passou-se depois à análise e aprovação do Relatório da Direcção respeitante ao ano
lectivo de 2017-2018. ------------------------------------------------------------------------------------A Dra. Cristina Gouveia questionou a Direcção sobre os espaços cobertos disponíveis
para os alunos quando faltam professores e está a chover. A Directora enumerou esses

espaços, que todos consideram insuficientes, concluindo-se que esta questão só se
resolve diminuído o número de alunos para disponibilizar salas. -----------------------------O Professor João Gomes Ferreira pronunciou-se também sobre o Relatório,
considerando muito clara e sucinta a primeira parte mas achando os anexos menos
claros e, em alguns casos, redundantes. Considera, igualmente, que o feedback sobre
as actividades realizadas deve provir também dos alunos e não apenas dos professores
e da Direcção. ------------------------------------------------------------------------------------------------Passou-se depois à votação do Relatório, que foi aprovado por unanimidade. ------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pela Presidente do Conselho
Geral, tendo sido lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser
assinada nos termos regulamentares. ----------------------------------------------------------------------------------

A Presidente do Conselho Geral

O Secretário

