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CONSELHO GERAL
ATA NÚMERO

66

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas e quinze minutos,
reuniu o Conselho Geral, na escola sede do Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, no bloco
seis, sala seminário oito, sob a presidência da professora Zélia Condeça, com a seguinte ordem de
trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Informações; ------------------------------------------------------------------------- -------------------Ponto dois: Aprovação do Plano Anual de Atividades para 2019-2020; -------------------------------------------Ponto três: Regulamento Interno. ------------------------------------------------------------------------------------A reunião teve início com a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. ------A presidente do Conselho Geral, colocou à votação a alteração da ordem de trabalhos, passando o
ponto três para o início da reunião, alteração que foi aprovada por unanimidade. ---------------------------A professora Alzira Gonçalves, da equipa de Avaliação Interna, começou por distribuir um guião
facilitando o trabalho de acompanhamento da atualização do respetivo Regulamento Interno, que
projetou e cujos presentes analisaram e refletiram cuidadosamente. ---------------------------------------A conselheira Alexandra Costa, apresentou uma proposta no sentido do conselho reflectir sobre os
critérios para ingresso no Quadro de Excelência. Por sua vez a conselheira Sandra Nunes, enquanto
Diretora de Turma, concorda com a alteração na média final. O Diretor do Agrupamento fez referência
à data da constituição do referido Quadro de Excelência, vários anos passados em que existia um
número menor de disciplinas. Depois da análise e discussão, foi apresentada a seguinte proposta:
Ensino Básico, média superior ou igual a quatro, cinco de todas as disciplinas; Ensino Secundário,
média superior ou igual a dezassete, cinco. Passou-se à votação: aprovada por unanimidade. ------------Concluída a apresentação das alterações propostas ao regulamento Interno, o Conselho Geral aprovou
por unanimidade e manifestou o reconhecimento do trabalho da professora Alzira Gonçalves e de toda
a equipa, com aclamação. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um, foram lidas as informações constantes no documento distribuído no inicio da reunião,
enfatizando que no projeto Etwinning SEA of Wonders a escola foi distinguida com o Selo Nacional de
Qualidade, o Selo Europeu de Qualidade e o primeiro Prémio Nacional na categoria de Educação
Ambiental, tendo sido a primeira vez que uma escola portuguesa ganhou. --------------------------------------
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O Diretor informou que o horário de oferta de escola, da disciplina de Francês foi aceite, no entanto
ainda existe um horário de Inglês por preencher, por sua vez o horário de Tecnologias de Informação e
Comunicação foi distribuído pelos professores da disciplina; Os assistentes operacionais já se
encontram em funções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A conselheira Luísa Varela, comunicou que no âmbito do projecto SENILIFE, irá decorrer no dia
dezasseis de dezembro a formação para utilizar o desfibrilhador. -------------------------------------------------A conselheira Elisabete Garcia, informou que no dia vinte e nove e trinta de novembro decorreu um
encontro, no âmbito do projeto “Novos Tempo para Aprender”. -----------------------------------------------A presidente do Conselho Geral, transmitiu que no dia seis de dezembro não haverá aulas de tarde por
proposta do Conselho Pedagógico, os alunos dos cursos profissionais irão participar na preparação da
cerimónia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------No dia dez de dezembro, às dezoito horas e trinta minutos irá decorrer a eleição dos representantes
dos encarregados de educação para o Conselho Geral. ---------------------------------------------------------------Dia doze do corrente haverá um workshop, para encarregados de educação, sobre o projeto “Mentes
Sorridentes”, com o objetivo de aproximar e esclarecer o conteúdo do mesmo. ------------------------------Ponto dois, o conselheiro Luís Pedro fez a apresentação do trabalho da equipa do Plano Anual de
Atividades, começando por fazer referência à necessidade de futuramente se clarificar os conceitos de
atividades e projetos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A conselheira Elisabete Garcia, chamou a atenção para a retificaçaõ das atividades do grupo
quatrocentos e vinte que foram efetuadas. ------------------------------------------------------------------------------Feitas as alterações procedeu-se à votação do Plano Anual de Atividades que foi aprovado por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a presidente propôs o dia dezasseis de janeiro, pelas dezoito horas, para a próxima
reunião do Conselho Geral. -----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de
lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. --------------------------------------------------------------------As Secretárias
_______________________________________________________
_______________________________________________________
A Presidente
_______________________________________________________
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