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CONSELHO
GERAL
MINUTA Nº 2018.10.02
Assuntos tratados e/ou deliberações:
Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, reuniu pelas dezoito horas e quarenta e
cinco minutos, na escola JI/EB1 Curval, o Conselho Geral.
Ponto um: Apresentação e tomada de posse do conselheiro representante do Pessoal
Docente.
Foi apresentado novo membro do Conselho Geral, representante pessoal docente, a professora
Paula Cruz Marco, em substituição da professora, Rita Maria Cardoso Vizinho, que saiu dos
quadros deste agrupamento de escolas. Foi, também, apresentada a conselheira representante dos
encarregados de educação, Catarina Rufino Camões Pereira. em substituição de João Pedro
Bastos Rua.
Ponto dois: Visita às instalações da escola JI/EB1 Curval e apresentação da escola pela sua
coordenadora.
Foi feita uma breve visita às instalações da escola JI/EB1 do Curval e a coordenadora, Maria
Emanuel Oliveira, acompanhada pelo restante corpo docente, apresentou a escola abordando os
seguintes pontos: breve resenha histórica, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e potencialidades.
Ponto três: Aprovação da ata da reunião de 12 de julho.
A ata foi aprovada.
Ponto quatro: Voto de reconhecimento a título póstumo em homenagem à docente Rita Sónia
Batista de Almeida Guerra.
Foi aprovado voto reconhecimento: “No passado dia 10 de setembro faleceu a docente Rita Sónia
Batista de Almeida Guerra que exerceu profissão na educação, desde 01.09.1997 correspondente a
21 anos de serviço, tendo passado pelas instituições: Escola C+S de Nogueira da Maia, Escola
Secundária de Nelas, EB 2.3 Oliveira de Frades, Escola Secundária Dr João Gomes - Ílhavo, EB 2.3
Gafanha da Encarnação, Agrupamento Escolas Fornos de Algodres, EB 2.3 de Mundão,
Agrupamento Escolas Pinheiro da Bemposta e Agrupamento Escolas Loureiro. Nestes últimos dois
agrupamentos exerceu a sua atividade docente durante nove anos, como professora de educação
de física tendo ocupado cargos inerentes à profissão e tendo feito parte do Conselho Geral
Transitório (um ano) e do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Loureiro (quatro anos).
Por unanimidade o Conselho Geral, a título póstumo, reconhece e agradece a dedicação à
educação pública em que a sua proximidade, trato fácil, espírito dócil, simplicidade, serenidade,
disponibilidade e profissionalismo, para além de cativar os que com ela privaram, manifestou a sua
marca que certamente perdurará, indelevelmente, na memória e vida de muitos jovens”.
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Ponto cinco: Informações.
O Presidente do Conselho Geral informou:
a) a Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos e Formação da DGAE confirmou via
email, a 19 de julho, o envio a 13 de julho da proposta de classificação de desempenho do
docente, Vasco Vaz, que exerceu funções de diretor no Agrupamento de Escolas de Loureiro;
b) segundo a vice-presidente da CAP, que consultou ex-diretor, a proposta submetida no âmbito do
orçamento participativo Escolas 2018, patrocinado pelo ministério da educação, foi indeferida
pelo ex-diretor.
A vice-presidente da CAP, Ana Rio, informou:
a) número de alunos e turmas no agrupamento, número de alunos com ASE (acção social escolar),
número de alunos com necessidades educativas especiais e que o agrupamento de escolas de
Loureiro é o agrupamento com mais alunos no 1º ciclo no concelho;
b) número de professores, técnicos especializados e técnicos AEC (Atividades Enriquecimento
Curricular);
c) número de assistentes técnicos e operacionais;
d) medidas de promoção do sucesso implementadas no agrupamento;
e) projetos implementados e a implementar;
f) equipas de trabalho constituídas;
g) carências quanto a instalações e equipamentos.
Ponto seis: Aprovação do relatório final de execução do Plano Anual de Atividades.
Verifica-se ter havido grande número de atividades distribuídas pelos três períodos. O número de
atividades por eixo parece ajustado e não se regista haver atividades no eixo 5 “Monitorização das
práticas e resultados” o que não corresponde à realidade. A maioria das atividades foram realizadas
na escola e a esmagadora maioria foi realizada sem interrupção das atividades letivas.
Quanto à avaliação a maioria foi avaliada com Muito Bom e Bom.
Foram apresentadas e discutidas algumas sugestões para elaboração de futuros relatórios.
Ponto sete: Ratificação Matriz Curricular - 1º, 2º e 3º ciclos.
A matriz curricular dos vários ciclos foi ratificada.
Ponto oito: Pronúncia sobre critérios de organização de horários.
Os critérios de organização de horários foram ratificados.
Ponto nove: Cargo de subcoordenador do Conselho de Diretores de Turma.
A proposta da CAP foi aprovada.
Ponto dez: Aprovação do funcionamento de inglês, nas EB 2.3, promovido pelo Centro de
Línguas OAZ.
A proposta foi aprovada.

Secretário da reunião
Celina Maria Simões Dias da Costa

Presidente do Conselho Geral
Felisberto Augusto Moura Neves
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