AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

ADELAIDE CABETTE
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CONSELHO GERAL
REUNIÃO DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019

MEMORANDO
A reunião de Conselho Geral agendada para dia 24 de outubro de 2019 não se realizou por falta de
quórum.
 ---- Foi solicitada a atualização da lista dos membros com assento no CG (novos membros do
corpo docente e dos representantes da CMO), no site do Agrupamento;
 ---- Foi analisada e elaborada uma resposta à carta dos EE do 11º A em que solicitavam uma
solução para a falta do professor de Físico-Química.
Têm sido executados todos os procedimentos com vista à substituição do docente, contudo, até ao
momento, não foi possível concretizar essa substituição;
 ---- O problema da falta de docentes é comum a outras disciplinas, como por exemplo TIC, com
grande impacto, nomeadamente, nos cursos;
 ---- A falta do pessoal não docente que está a afetar o funcionamento da escola está a ser tratada
pela CMO, que prevê que, em janeiro, o rácio de funcionários por alunos seja cumprido;
 ---- Foi solicitado novamente o empenho da CMO em resolver os problemas de:
a) ---- o estacionamento na imediações das escolas Secundária de Odivelas e Básica Avelar
Brotero que tende a agravar-se;
b) ---- a acumulação do lixo (volumoso) junto aos contentores, à porta da escola básica Avelar
Brotero, que atrai pombos;
 ---- Foram dadas informações relativas:
a) ---- Adoção da Plataforma "Plano de Turma";
b) ---- Atribuição de verba para obras na escola Secundária de Odivelas. A CMO já procedeu ao
levantamento das prioridades. As obras terão início na interrupção de Verão;
 ---- Foram analisadas e aprovadas as Linhas Orientadoras do Orçamento para 2020 – foi
reforçada a necessidade urgente de proceder à manutenção / reparação dos projetores e,
globalmente, de todo o equipamento informático;
 ---- Destacou-se um grupo de trabalho (Comissão especializada) com vista à eleição do
Representante de Alunos para o Conselho Geral.
Odivelas, 12.11.19
O Presidente do Conselho Geral
Cidália Lopes
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