Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real

SÍNTESE DOS ASSUNTOS E DAS DECISÕES DO CONSELHO GERAL
PLENÁRIOS DE 2014/15

Reunião/Ata - Foi dada posse aos novos elementos dos representantes dos Pais/EE ao CG.
- Aprovação do Regulamento Interno (RI) do Agrupamento – continuação da análise e
Treze
discussão da proposta que foi já melhorada; foram listados alguns problemas ainda
8/10/14
detetados e feitos ajustes/retificações; foi sugerida uma verificação geral do documento
por parte da equipa responsável, adiando-se a votação para a próxima reunião.
- Foi aprovada uma retificação, proposta pela Diretora, ao ponto em apreciação na
reunião de dezasseis de julho, lavrado na ata número doze, relativo aos Critérios para a
organização dos horários do 1º CEB.
Reunião/Ata - Aprovação do Regulamento Interno (RI) – foi aprovada a proposta de inserir os
Critérios Pedagógicos de Constituição das Turmas como adenda ao Regulamento
Catorze
Interno, por recomendação da ficha do projeto de atividade da ação inspetiva; O
22/10/14
Regulamento Interno foi aprovado por unanimidade.
- Aprovação do Plano Anual de Atividades (PAA) – apresentação por parte do
coordenador, Paulo Falcão, e da Diretora; foi aprovado por unanimidade.
- Balanço da abertura do ano letivo – foi feito um breve balanço com intervenções dos
conselheiros do Município, dos professores, dos pais/EE, da presidente e da Diretora.
- Nos Outros assuntos, foi tomada a decisão sobre a forma de publicação dos
assuntos/decisões das reuniões deste CG na Página do Agrupamento.
Reunião/Ata - Definição dos critérios para a Avaliação de Desempenho da Diretora (Portaria
nº226/2012 de 30 de agosto) – análise dos pontos mais relevantes da Portaria: os
Quinze
Compromissos – incidindo sobre e o grau de cumprimento de cada conteúdo assumido na
26/11/14
Carta de Missão, tendo por base indicadores de eficácia, eficiência e qualidade//as
Competências – incidindo sobre cada um dos conteúdos ao nível das competências de
Gestão, Liderança, Visão estratégica e de Representação externa//a Formação contínua;
foram consultados alguns documentos para a construção da grelha de avaliação e decidido
o formato a considerar neste instrumento de avaliação; a conclusão deste ponto foi adiada
para a próxima reunião.
- Nos Outros assuntos, foi dada informação sobre um ofício/carta rececionado, dos Pais/EE
do JI do Bairro de S. Vicente de Paula.
Reunião/Ata - Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação - o Relatório de Autoavaliação
foi apresentado pelo coordenador da equipa, tendo-se concluído que este apresentava
Dezasseis
algumas fragilidades e não contemplava todas as áreas de avaliação previstas; destacou-se
14/01/15
a complexidade e exigência deste processo e deram-se sugestões para o melhorar; foi
solicitada a introdução das melhorias possíveis para nova apreciação do relatório num dos
próximos plenários.
- Definição dos critérios para a Avaliação de Desempenho da Diretora (continuação) - o
documento reestruturado, de acordo com as orientações fornecidas pelos conselheiros, na
passada reunião, foi aprovado por todos, estando reunidas as condições para a publicação
dos critérios de ADD da Diretora.
- Nos Outros assuntos foi analisado com mais detalhe o pedido dos Pais/EE do JI do Bairro
de S. Vicente de Paula, concluindo-se que esta é uma questão que merece bastante reflexão,
sendo importante envolver também a Associação de Pais e EE, antes de vir a ser tomada
qualquer decisão por parte da Direção e Município.
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Reunião/Ata - Aprovação do Relatório de Contas de Gerência do ano de 2014 – o documento foi
apresentado pela Diretora e pelo vice-presidente do Conselho Administrativo, Carlos
Dezassete
Taveira; foi destacado o novo formato de apresentação do documento; foi aprovado por
22/04/15
unanimidade.
- Aprovação do Plano Plurianual de Melhoria TEIP 2014-2017 - o documento foi
apresentado com a informação de que poderá sofrer ainda algumas alterações e/ou
adaptações, uma vez que será ainda negociado com a EPIPSE (Equipa de Projetos de
Inclusão e Promoção do Sucesso Educativo); foi aprovado por unanimidade.
- Aprovação do Mapa de Férias da Diretora – foi aprovado por unanimidade.
- Nos Outros assuntos foi feito o ponto de situação do pedido dos Pais/EE do JI do Bairro
de S. Vicente de Paula; foram dadas informações sobre o programa MONITEDU
(acompanhamento dos serviços de apoio às famílias, especialmente do serviço de
refeições), sobre o programa Livros para Todos e sobre as obras previstas para a rua em
frente à escola-sede, sendo reforçado o pedido de que estas fossem realizadas em tempo
de férias escolares e feita a proposta de pedido de utilização do parque do CIFOP para
estacionamento.
Reunião/Ata – Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação (conclusão) – o relatório foi
reapreciado; a Diretora informou que nomeara outra equipa de autoavaliação, que já tinha
Dezoito
iniciado o seu trabalho com um relatório de caraterização/Diagnóstico organizacional.
16/07/15
- Aprovação do Relatório Final de Execução do PAA - o coordenador, Paulo Falcão,
apresentou o relatório final de execução do PAA, destacando os aspetos principais e
esclarecendo as dúvidas dos conselheiros; foi relevado o facto de este documento ter vindo
a sofrer melhorias de ano para ano; foi aprovado por unanimidade.
– Aprovação da Planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) para
2015/16 – aprovada por unanimidade.
– Apreciação dos critérios para a organização dos horários – os critérios foram
apresentados pela Diretora, analisados e apreciados, e introduzidas algumas sugestões.
– Adenda ao Regulamento Interno – Seguro Escolar, com a definição do prazo para a
entrega dos documentos de despesa para os serviços de ASE – foi aprovada por
unanimidade.
- Nos Outros assuntos, foram dadas algumas informações: a resposta da IGEC sobre o
assunto “gozo de férias da Diretora”, tendo sido concluído que cumprimos todos os
procedimentos legais e agimos em conformidade; a participação do Agrupamento no
Circuito Internacional de Vila Real; o prémio de “Mérito Escolar” e verba do PNL para as
bibliotecas (Município); a situação dos transportes escolares e definição da área geográfica
para os alunos do 2º Ciclo que frequentam a escola sede; as reuniões na DGEstE sobre a
renovação do Contrato de Autonomia e o Plano Plurianual de Melhoria TEIP.

A Presidente do CG do ADEDC, Vila Real

(Isabel Mª C. Rego de Barros)
Novembro de 2015
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