AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

ADELAIDE CABETTE
ODIVELAS
______________________________________________________________________

CONSELHO GERAL
REUNIÃO DE 08 DE JUNHO DE 2020

MEMORANDO
¨ Foram aprovadas as atas das reuniões dos dias 24 de outubro de 2019, 5 de novembro de
2019 e de 26 de novembro de 2019.
¨ A presidente destacou o rigor e a ética que pautaram a atuação da presidente suplente na
condução dos trabalhos durante o período em que a presidente em funções apresentou a
Declaração de Impedimento.
¨ Elogiou, igualmente, a capacidade que os docentes demonstraram ter para acompanhar
os alunos e manter a comunicação entre as famílias e a escola durante o período
pandémico, bem como a rápida adaptação ao E@D e às ferramentas digitais como as
plataformas “Classroom” e “GoogleMeet”. Enalteceu o desempenho dos diretores de
turma e da equipa do EMAI que desde o início desta crise desenvolveram um trabalho
herculano para que todos os alunos tivessem as mesmas oportunidades de acesso ao
ensino.

¨ O Conselho Geral quis saber qual foi a “ajuda” dada aos alunos depois de realizado o
levantamento das necessidades digitais dos alunos de Agrupamento. Disponibilizaram-se
alguns computadores, não havendo, contudo, informação de quantos nem de qual o
critério que presidiu à seleção dos alunos. Sabe-se que os alunos beneficiários de escalão
A eram prioritários e que foram “recolhidos” computadores que estavam afetos aos
docentes do 1º ciclo.
¨ O Sr. Diretor informou de que foi registado um caso de Covid 19 no Jardim de Infância
Roque Gameiro, que foi de imediato encerrado, seguindo as orientações da DGS.
¨ De seguida, informou de que o servidor do Agrupamento fora alvo de um ataque
informático que comprometeu todo o serviço Administrativo. A situação não está
totalmente resolvida e o crime está a ser investigado.
¨ O Relatório e Contas não foi apresentado nesta reunião devido aos constrangimentos
causados pelo ataque informático.
¨ No que se refere à Avaliação Externa, ainda se aguarda o resultado da avaliação do IGEC.
¨ No sentido de agilizar o uso da plataforma Classroom, alguns conselheiros sugeriram a
criação de um e-mail institucional para cada aluno. Contudo, o Diretor destacou a
dificuldade que tal ação implicaria.
¨ O conselheiro Désiré Turpin, também presidente do Conselho Fiscal das Associações de
Pais, lembrou que o governo tem dito que o parque informático escolar vai ser renovado.
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E se assim for, é urgente um levantamento rigoroso do tipo de equipamento necessário,
para se redigir um pedido formal.
¨ O Diretor referiu que para além das evidentes necessidades informáticas, é igualmente
essencial garantir um contrato de manutenção.
¨ No ponto 4 da OT, procedeu-se à apreciação dos Critérios de Avaliação de Desempenho
do Diretor, que depois de discutidos foram aprovados por unanimidade.
¨ No que se refere ao ponto 5 da OT, iniciou-se a análise do Plano de Inovação
apresentado pelo sr. Diretor. Contudo, não foi possível concluir os trabalhos.
¨ A conclusão dos trabalhos ficou agendada para o próximo dia 15 de junho de 2020.

Odivelas, 08.06.2020
O Presidente do Conselho Geral
Cidália Lopes
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