AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

ADELAIDE CABETTE
ODIVELAS
______________________________________________________________________

CONSELHO GERAL
REUNIÃO DE 22 DE JULHO DE 2020

MEMORANDO
¨ Aprovada a ata da reunião de dia 15 de junho de 2020.
¨ Informações do Diretor
1. preparação ano letivo 2020-21: plano de transição do cenário presencial / misto / E@D; Plano
de Mentorias;
2. Os critérios de horários serão apreciados em reunião CP na próxima sexta-feira 24/7/2020;
3. Realizou-se uma reunião prévia com a CMO para iniciar a primeira fase das obras nas ESO. Estava
previsto iniciar no verão.
¨ No 1º ciclo estão a ser elaborados os planos de contingência.
¨ O conselheiro representante da CMO, António Monteiro, informa que está a decorrer o concurso
público / análise das propostas para a intervenção nos edifícios da escola secundária.
¨ É intenção da CMO proceder à remoção da cobertura de fibrocimento até ao final do ano civil.
¨ A CMO foi questionada sobre a conclusão das obras, a remoção do entulho na escola Avelar Brotero e
as portas das salas de aula sem fechaduras depois das obras.
¨ Foi reiterada a necessidade de substituir as 2 portas de grades que dão acesso à rampa e as escadas
da escola Avelar Brotero, porque não cumprem a sua função de proteção térmica durante o inverno.
¨ Foi sugerido que fosse destacada um assistente operacional para apoiar as bibliotecas escolares,
assegurando um horário de funcionamento mais abrangente.
¨ O diretor afirmou que os assistentes operacionais são necessários para a desinfeção da escola e para
apoiar os alunos com NSE.
¨ Foi a Aprovada por unanimidade a autorização do período de férias do senhor Diretor.
¨ Procedeu-se à apreciação e aprovação por unanimidade do Relatório e Contas 2019.
¨ Procedeu-se à apreciação e aprovação do plano das Atividades de Enriquecimento Curricular.
¨ O CG continua a entender que as AEC deveriam preferencialmente desenvolver-se no período pósletivo.
¨ Foi constituída e aprovada por unanimidade a comissão especializada para a Avaliação de
Desempenho do Diretor.
¨ A Conselheira Margarida Ribeiro questionou o conselheiro António Monteiro sobre a proteção da
informação contida nos computadores retirados das escolas de 1º ciclo, que correspondiam a 4 anos
de trabalho, e sobre o momento em que a CMO prevê devolver os referidos computadores às escolas.
¨ Insistiu-se na necessidade de assegurar o conforto mínimo das salas de aulas mais expostas ao calor e
ao frio.
¨ A pertinência da plataforma e solicitar a presença da sr. Vereador educação esclarecimento
¨ Reiterou-se a urgência de deslocar os contentores do lixo que se encontram à porta da escola AB e que
constituem potencial foco de contaminação e de concentração de pombos e outras pragas.
¨ Foi solicitado a alocação de uma verba para o desenvolvimento de projetos e para as bibliotecas
escolares (prémios de concursos...)
Odivelas, 22.07.2020
O Presidente do Conselho Geral
Cidália Lopes
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