CONSELHO GERAL

Síntese da reunião de 30 de junho de 2014

Antes da ordem de trabalhos


Os conselheiros foram informados de atividades realizadas no âmbito do Plano
Anual de Atividades, relacionadas com o patrono da Escola Secundária de
Camilo Castelo Branco.

1. Aprovação da ata de 30 de junho de 2014


Aprovada com uma abstenção.

2. Informações


A representante da autarquia informou que as obras na Escola Sylvia Philips
terão início dentro de dias.



A propósito da realização da segunda fase das obras na Escola Vieira da Silva,
o diretor informou que as análises ao ambiente que serão brevemente
realizadas são inócuas para quem estiver nas instalações.



O representante da AP da ESCCB informou que apresentou queixa junto da
DGES contra a empresa que fornece as refeições.



O representante da AP da ESCCB deu conta de uma parceria estabelecida com
o ISCTE com o objetivo de se instalar um gabinete vocacional e serem
realizadas ações sobre métodos de estudo e elaboração de CVs.



A presidente do CG informou da disponibilidade da Dra. Alexandra
Vasconcelos para integrar a Comissão de Acompanhamento do CG.



Os representantes da AP da Escola de S. Bento / Valejas e da AP da Escola
Secundária de Camilo Castelo Branco referiram situações de incumprimento
do regulamento interno no que se refere à calendarização de testes e à
aplicação dos critérios de avaliação.



A representante da AP da Escola Sylvia Philips mostrou preocupação quanto ao
processo de acompanhamento e cumprimento dos programas no 1º ciclo.

3. Parecer sobre a oferta educativa para 2014/2015 e os critérios gerais definidos
em conselho pedagógico em matéria de organização de horários.


Após apresentação e discussão do enquadramento da oferta educativa para
2014/15, nomeadamente no que diz respeito à oferta de cursos profissionais,
foi dado parecer favorável.



Foram esclarecidos alguns aspetos referentes aos critérios gerais para a
organização de horários; estes critérios mereceram parecer favorável.



Em adenda aos critérios referidos, foi apresentada e aprovada por
unanimidade uma proposta para a organização semestral das disciplinas de
Educação Visual e Educação Tecnológica do 2º ciclo.



O diretor esclareceu as questões que lhe foram colocadas sobre a
possibilidade de realização de permutas e coadjuvâncias no 1º ciclo,
informando que aguardava propostas concretas por parte dos docentes
interessados.

4. Balanço do funcionamento e das atividades de 2013/14.


Pronunciaram-se sobretudo os diversos representantes das associações de
pais; consideraram, de uma maneira geral, que o ano letivo decorreu com
normalidade, sem deixarem de registar os aspetos concretos e pontuais
referentes ao funcionamento de cada escola que, na sua perspetiva, podem
ser alvo de atenção e melhoria.



Foi acentuada a necessidade de melhorar a comunicação entre as estruturas e
o conhecimento do regulamento interno por parte de todos os intervenientes.

A Presidente do Conselho Geral

(Isabel Solano de Almeida)

Carnaxide, 7 de julho de 2014

