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CONSELHO
GERAL
MINUTA Nº 2018.07.12

Assuntos tratados e/ou deliberações:
Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, reuniu pelas dezoito horas e quarenta e
cinco minutos, na escola JI/EB1 Brejo, o Conselho Geral.

Antes da ordem de trabalhos o presidente propôs a inclusão do ponto três na ordem de trabalhos
“Aprovação da ata da reunião de 11 de maio” alterando-se a numeração dos pontos seguintes,
proposta que foi aceite.

Ponto um: Apresentação e tomada de posse dos conselheiros representantes dos
encarregados de educação.
Foram apresentados e dadas as boas vindas aos novos membros do Conselho Geral,
representantes dos encarregados de educação eleitos em maio, que tomaram posse: Cristina
Raposo Loureiro, Domingos Tavares Vaz, Filipe Manuel Tavares Marques Pereira, José Luís da
Silva Coelho, José Manuel Marques Ribeiro.
O representante dos encarregados de educação, João Pedro Bastos Pina Rua, apresentou pedido
de substituição a 01.07.2018, alegando motivo de transferência da educanda. Tendo sido aceite a
renúncia ao mandato, foi substituído pela representante dos encarregados de educação, Catarina
Rufino Camões Pereira.

Ponto dois: Visita às instalações da escola JI/EB1 Brejo e apresentação da escola pela sua
coordenadora.
Foi feita uma breve visita às instalações da escola JI/EB1 do Brejo e a coordenadora, Rosário
Vasconcelos, acompanhada pelo restante corpo docente, apresentou a escola abordando so
seguintes pontos: breve resenha histórica, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e potencialidades.

Ponto três: Aprovação da ata da reunião de 11 de maio.
A ata foi aprovada.
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Ponto quatro: Informações.
O Presidente do Conselho Geral deu a conhecer legislação saída recentemente que implica
algumas alterações de organização/funcionamento: Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho Estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da avaliação
das aprendizagens - revoga Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, na sua redação atual; DecretoLei nº 54/2008 - Estabelece o regime jurídico da educação inclusiva - revoga Decreto-Lei nº 3/2008,
de 7 de janeiro; Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho - estabelece as regras a que deve
obedecer a organização do ano letivo.

Ponto cinco: Avaliação de desempenho de docente que exerceu funções de diretor de
agrupamento de escolas (AE Loureiro).
Foi elaborada proposta de classificação final a remeter ao Conselho Coordenador de Avaliação.

Ponto seis: Aprovação do relatório final de execução do Plano Anual de Atividades.
Considerando a escassez de tempo para análise prévia do documento, este assunto será objeto de
apreciação em próxima reunião de Conselho Geral..

Ponto sete: Aprovação do Plano de funcionamento das Atividades de Enriquecimento
Curricular.
Foi aprovado o plano de funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC): oferta
AEC 2018/2019 - oficina de expressões do meio, oficina dos exploradores no meio, oficina de
atividades físico desportivas; e perfil técnico AEC.

Ponto oito: Ponto situação Regulamento Interno e Projeto Educativo.
Foi dado a conhecer pela presidente da CAP que há uma proposta de actualização do Regulamento
Interno, apresentada pelo grupo de trabalho constituído. Quanto ao Projeto Educativo, considerando
a legislação saída e que a CAP terá uma duração limitada a equipa de trabalho deve continuar a
melhorar a proposta.

Secretário da reunião
Celina Maria Simões Dias da Costa

Presidente do Conselho Geral
Felisberto Augusto Moura Neves
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