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CONSELHO GERAL

ATA NÚMERO CINqUENTA E TRÊS

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas,

reuniu na sala seminário oito do bloco seis, o Conselho Geral do Agrupamento de

Escolas Anselmo de Andrade sob a presidência da professora Zélia Vasques Condeça,

para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: informações;

Ponto dois: Aprovação do Plano Anual de Atividades na especialidade;

Ponto três: Apresentação do relatório da lnspeção e do respetivo contraditório;--------

Ponto quatro: Constituição da Equipa de trabalho para a reformulação do Projeto

Educativo;-

Ponto cinco: Apresentação do balanço intermédio da implementação do Plano Anual

de atividades (primeiro período);-----------

Ponto seis: Apresentação das linhas orientadoras do orçamento.--------

A reunião teve início com a leitura da ata número cinquenta e dois, que foi aprovada

com catorze votos a favor e duas abstenções. Este Conselho teve a presença

extraordinária do Vice-Presidente do Conselho Administrativo, professor Aníbal

Rodrigues.-

No ponto um, a Presidente do Conselho Geral procedeu à divulgação das informações

(previamente enviadas aos conselheiros através de um documento próprio)tendo sido

particularizadas e desenvolvidas as informações que constam do ponto nove e do

ponto onze (do referido documento). Em relação ao ponto nove (medidas

organizativas para aplicação do Projeto de Autonomia e Flexibilização Curricular) foi

explicitado o processo de escolha das medidas organizativas e o respetivo itinerário

(Grupos-Departamentos-Conselho Pedagógico) até às propostas a implementar(de

acordo com a legislação em vigor) e a consequente redistribuição da carga horária.

Neste âmbito, referiu-se a novidade da introdução da área disciplinar de Cidadania e

Desenvolvimento o que vai implicar a redistribuição de tempos letivos, no segundo

ciclo (a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento vai ser atribuída aos professores

que lecionam a disciplina de Português) e no terceiro ciclo (no sétimo ano, a disciplina

de Cidadania e Desenvolvimento é atribuída a professores de História e Geografia,


