AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA
SÚMULA DA REUNIÃO DE 14 DE ABRIL – CONSELHO GERAL
Ordem de Trabalhos
1º. Informações;
2º. Regulamento dos Prémios de Mérito;
3º. Linhas Orientadoras do Projeto de Orçamento para 2016;
4º. Plano de Estudos e Desenvolvimento Curricular;
5º. Outros assuntos.
Foi lida, rectificada e aprovada com 13 votos a favor a ata da reunião do CG de 30 de novembro.
Ponto 1
O Presidente informou que a Conselheira Vanda Conceição apresentou demissão de funções, tendo
sido substituída pelo elemento suplente da lista, a Sra. Dª Antónia Lança. Informou também que
espera realizar em maio/junho a eleição dos Representantes dos Discentes e Encarregados de
Educação para o biénio 2016/2018, esperando a colaboração e o envolvimento dos atuais
representantes, no sentido de surgirem listas concorrentes à eleição para este Conselho.
A Sra. Diretora informou que:
- A Associação de Estudantes já apresentou o seu Plano de Atividades para o presente ano letivo.
- Após decorrer o período de contraditório, será entregue o Relatório Final da IGEC, dispondo o
Agrupamento de 60 dias para formular o seu Plano de Melhoria;
- O Departamento do 1º Ciclo tem nova Coordenadora, a Profª Mª Urquida Jardim;
- Os Cursos Vocacionais do Ensino Básico terminam e não serão lançados novos Cursos. Pretende-se
criar Turmas de Percursos Alternativos ou Cursos de Educação e Formação (CEF), mantendo-se o
mesmo número de Turmas. Será criado um CEF tipo II na Aranguez e o CEF tipo III na Escola sede.
- O Curso Vocacional do Ensino Secundário vai continuar a ser lecionado e serão criados novos
Cursos Profissionais.
- Em relação ao Ensino Articulado está em estudo à constituição de uma parceria com o
Conservatório de Artes Luísa Todi e a Escola de Aranguez, a fim de se retomar esse tipo de Ensino.
Ponto 2.
A Sra. Diretora fez o enquadramento do documento, que o Presidente viria depois a apresentar em
“power point”. Da análise que se seguiu, foram apresentadas pelos Conselheiros várias propostas
de alteração que foram aceites. O documento foi aprovado com 13 votos a favor e 1 abstenção.
Ponto 3.
O Presidente fez a apresentação do documento tendo a Sra. Diretora prestado alguns
esclarecimentos e respondido às questões/dúvidas apresentadas pelos Conselheiros. Este foi
aprovado por unanimidade – 14 votos.
Ponto 4.
O presidente procedeu à apresentação sucinta do Plano de Estudos e Desenvolvimento Curricular
em “power point”, tendo a Sra. Diretora esclarecido que o documento, aprovado pelo Conselho
Pedagógico em novembro/dezembro, contêm diretivas que já não correspondem à legislação
entretanto criada pelo novo Governo e respetivo Ministério de Educação e Ciência, carecendo
assim o mesmo, de profunda reformulação a realizar no final do ano letivo.
Do rico debate e troca de ideias que se gerou durante a exposição do mesmo, a Sra. Diretora
aproveitou para transmitir o seguinte:
- No 1º Ciclo está assegurada como Oferta de Escola, a 2 turmas, a iniciação à “Programação e
Informática”;
- Poderão ser implementados no Agrupamento, outros projetos transversais associados à
alimentação, à aeronáutica, etc, através de parcerias e/ou recorrendo ao “Programa Eramus”;
- O Agrupamento assegura, em exclusivo na cidade de Setúbal, todas as áreas dos Cursos CientíficoHumanísticos;
- O Agrupamento disponibiliza, ao nível dos Cursos Profissionais, ofertas inovadoras por p.e. o
Curso Técnico de Ótica Ocular, em parceria com a Óptica Pita, que oferece garantia de estágio na
área.
Por fim, o referido documento viria a ser aprovado por 13 votos a favor e 1 voto contra.
O Presidente deu a reunião por encerrada às vinte e duas horas e dez minutos.
O Presidente do C.G.
Joaquim Godinho

