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MINUTA Nº 2019.02.15


Assuntos tratados e/ou deliberações:

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, reuniu pelas dezoito horas e 
quarenta e cinco minutos, na escola JI/EB1 de Palmaz, o Conselho Geral.


Ponto um: Visita às instalações da escola JI/EB1 Palmaz e apresentação da escola pela 
responsável de estabelecimento.

Foi feita uma breve visita às instalações da escola JI/EB1 de Palmaz e a responsável de 
estabelecimento Sandra Marlene Moreira, acompanhada pelo restante corpo docente e não 
docente, apresentou a escola quanto a: breve resenha histórica, pilares de sustentação da ação, as 
mais valias, atividades promovidas e/ou aderidas, projetos em fase de planeamento e desejos dos 
alunos.


Ponto dois: Aprovação da ata da reunião de 02 de outubro de 2018.

A ata foi aprovada por unanimidade.


Ponto três: Informações.

O Presidente do Conselho Geral informou:


a) a CADA emitiu parecer nº 366/2018, na sequência de pedido interposto pelo requerente Luís 
Sottomayor. O parecer, na sua conclusão, refere de não ser facultado o acesso ao requerido - 
cópia da ata de eleição dos membros representantes de pais e encarregados de educação 
ao conselho geral deste agrupamento de escolas. O Presidente já deu a conhecer o teor do 
despacho ao requerente;


b) a Diretora de Serviços de Gestão de Recursos Humanos e Formação notificou que o 
Conselho Coordenador de Avaliação deferiu proposta de classificação final do docente que 
exerceu funções como diretor do agrupamento;


c) a Turma CEF C de Pastelaria/Padaria venceu 5º Concurso Municipal de Doçaria na categoria 
“Melhor Iguaria” com “Pudim de Regueifa de Ul”.  O Conselho Geral deu os parabéns aos 
alunos e ao formador que os orientou e acompanhou;


d) publicação do Decreto-Lei nº 21/2019 de 30 de janeiro: concretiza a transferência de 
competências para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da 
educação; e regula o funcionamento dos conselhos municipais de educação.


A Presidente da CAP informou:

a) no âmbito da rede de bibliotecas escolares, o Agrupamento submeteu projeto de candidatura 

a “Biblioteca digital”, que foi aprovada;

b) foi realizado protocolo com o Grupo de Teatro do Bolhão. Programa, para dois anos e já em 

implementação, destinado a todos os níveis de ensino para motivar os alunos para a leitura e 
combater insucesso na Língua Portuguesa;
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c) candidatura submetida e aprovada pela entidade “Ciência Viva” que promove projectos de 
promoção da cultura científica e tecnológica. A candidatura financeira pretende a aquisição 
de Kits tecnológicos ligados à ciência e financiar deslocações de alunos à universidade;


d) candidatura ao Concurso “Ciência na escola” patrocinado pela fundação Ilídio Pinho tendo-
se submetidos dois projectos: um da EB do Brejo e outro do 2º e 3º ciclos na área das TIC 
em pareceria com a Universidade de Aveiro e a empresa Moldit;


e) realizada formação para professores no âmbito do Decreto-Lei nº 54/2019, de 06 de junho e 
no âmbito da Diabete tipo I;


f) no próximo dia 05 de Abril será o dia do Agrupamento.

Por fim, fez um balanço positivo da cerimónia da entrega de prémios que decorreu no Cineteatro 
Caracas e que foi abrilhantado com a participação do Grupo de Teatro do Bolhão e da Banda 
Juvenil de Pinheiro da Bemposta. Agradeceu a todos os que trabalharam e organizaram o evento. 
Os presentes concordaram.


Ponto quatro: Aprovação Plano Anual de Atividades 2018-2019 
O Plano Anual de Atividades foi aprovado


Ponto cinco: Apreciação do relatório periódico de execução do Plano de Atividades 
2018-2019.

O relatório foi apreciado e aprovado.


Ponto seis: Definição de linhas orientadoras do orçamento.

Foi aprovada por unanimidade deliberação definindo linhas orientadoras do orçamento.


Ponto sete: Apreciação do relatório da secção de autoavaliação referente ao ano letivo 
2017-2018.

Depois de breve apresentação do documento foram feitas algumas reflexões.


Ponto oito: Plano de Ação do Conselho Geral 2019.

O plano de ação foi aprovado.


Ponto nove: Designação da Comissão para efeitos do previsto no artigo 22º-B, aditado ao 
Decreto-Lei nº 75/2008, de 11 de abril, e republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de 
julho. 
Foi designada uma comissão composta por: dois conselheiros representantes do pessoal docente, 
dois conselheiros representantes dos encarregados de educação, um conselheiro representante do 
pessoal não docente, um conselheiro representante do município e um conselheiro representante 
da comunidade local.


Ponto dez: Nomeação da Comissão Eleitoral prevista no Despacho nº 436-A/2017. 
Foi nomeada a comissão eleitoral e delegada competência no vice-presidente, Ricardo Carvalho, 
para dirimir o que houver a esclarecer ou a decidir devendo, posteriormente, dar conhecimento a 
este conselho.


Secretária da reunião 
Celina Maria Simões Dias da Costa

Presidente do Conselho Geral 
Felisberto Augusto Moura Neves
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