CONSELHO GERAL
Reunião de 20/12/2018

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES
PONTO 1 – TOMADA DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO
GERAL
Tomaram posse dos representantes dos encarregados de educação do ensino préescolar, segundo e terceiro ciclo, recentemente eleitos.
PONTO 2 - APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO.
A ata foi aprovada.
PONTO 3 – APROVAÇÃO DAS LINHAS ORIENTADORAS DO
PLANEAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO DOMÍNIO DA
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO DE 2019
Foi aprovado por unanimidade o documento apresentado.
PONTO 4 - APROVAÇÃO DAS LINHAS ORIENTADORAS PARA A
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2019.
Foi aprovado por unanimidade o documento apresentado.
PONTO 5 – ANÁLISE DE ALGUNS PROBLEMAS SENTIDOS COM OS
EQUIPAMENTOS ESCOLARES NA ESCOLA SEDE.
Foram elencados os problemas com os equipamentos da cozinha, com a Sala de
Apoio aos alunos com multideficiência e com as salas de aula. Foram ainda referidos
problemas sentidos nas escolas do primeiro ciclo do agrupamento. O Conselheiro

Manuel Isaías, representante da autarquia, apresentou as razões para alguns destes
problemas e deu conta dos esforços da autarquia para minorar estes problemas.
PONTO 6 – OUTROS ASSUNTOS.
Neste ponto foram discutidos os seguintes assuntos:
 Razões da marcação tardia desta reunião;
 Reflexão sobre a diminuição de matrículas no quinto ano no presente ano
letivo;
 Análise da carta do docente António Barroso ao presidente do Conselho Geral
onde contesta as opções da escola relativamente à distribuição da carga horária
para a disciplina de História e Geografia de Portugal;
 Preocupação dos docentes com a acomodação quer das metas curriculares quer
das aprendizagens essenciais aos tempos definidos para cada uma das
disciplinas;
 Preocupação dos encarregados de educação com a demora de substituição de
docentes ausentes por atestado médico e suas consequências no processo de
aprendizagem dos seus educandos.
Viana do Castelo, 20 de dezembro de 2018.
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