ESCOLA SECUNDÁRIA DE SEBASTIÃO DA GAMA

REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
ATA RESUMO

14 de junho de 2012

1. Leitura e aprovação das atas nº 17, 18 e 19

Ata número 17 – aprovada por maioria, com 6 abstenções
Ata número 18 – aprovada por maioria, com 3 abstenções
Ata número 19- aprovada por maioria, com 3 abstenções
2. Informações






•

• Presidência do Conselho Geral
Plano de Ocupação plena dos Tempos Escolares;
Representantes dos alunos do Ensino Regular: Joana Filipa Felisardo;
Representantes dos alunos do Ensino Noturno: Eduardo Gaspar;
Representantes dos Pais e Encarregados de Educação: Ana Sobral, António Pina,
Cândido Teixeira e Marco Aurélio Martins;
Atualização da informação do Conselho Geral na página da escola;
Reclamações:
- Os utentes do Parque de Estacionamento manifestaram, mais uma vez, o
seu desagrado pelo encerramento do parque na segunda semana de interrupção
letiva do 2º Período, tendo em conta que o pagamento contemplou todo o mês de
abril;
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- Os encarregados de educação dos alunos dos Cursos Profissionais não
tiveram acesso às classificações on line dos seus educandos;
- O desempenho da Reprografia e do Bar dos alunos não está a ser eficaz
devido aos equipamentos de que a Escola dispõe;
- Durante a maior parte do 2º período, houve falhas ao nível dos
projetores/quadros interativos e computadores;
- Venda de bebidas alcoólicas aos alunos, durante a Feira Seiscentista.
• Diretora
1. Realizou-se no dia 13 de Abril, nos Paços do Concelho, uma reunião sobre a
agregação de escolas, com a presença e participação da Presidente da Câmara
Municipal de Setúbal;
2. Informações do Senhor Diretor Adjunto da DREL/VT :
i.Os Agrupamentos verticais com a inclusão do ensino secundário é uma
realidade a aplicar a todo o País, em conformidade com o que está a ser feito ao nível
de todas as instituições públicas, assumindo-se as decisões de contenção de despesa
pública;
ii.Existe a exceção das Escolas que possuem parceria com as instituições
prisionais, as Escolas que possuem contrato de autonomia e as Escolas TEIP (situadas
em áreas territoriais de intervenção prioritária). Estas Escolas apenas agregam se
manifestarem esse interesse;
iii.O Governo/Ministério tem por referência um número máximo de alunos por
agrupamento, que corresponde ao número máximo constante das agregações realizadas
pelo anterior governo: o número é de 3 506 alunos. Contudo podem vir a ser
consideradas exceções.
3. Os Diretores de todas as Escolas do concelho solicitaram ao interlocutor do
Ministério presente que se considerasse este concelho um espaço
socioeconómico e cultural de exceção;
4. A aplicação do questionário referente à avaliação da Biblioteca encontrar-se-á
disponível, a partir do dia 30 de abril, a professores, encarregados de educação e
alunos;
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5. O aluno Afonso Carvalho ganhou o primeiro prémio (a nível nacional) do
Concurso Europeu “Europa no ano 2020”. Este aluno e a professora Sónia Luz,
que o acompanhou, irão receber um Tablet;
6. A equipa de xadrez da nossa escola foi apurada para o terceiro torneio de
apuramento para os regionais, que se realizará no dia 21 de abril, em Almada;
7. O dia das Ciências Experimentais decorreu no dia 18 de abril e o dia das
Matemáticas realizou-se no dia 19 de abril;
8. No ensino secundário, o número de anulações foi bastante significativo no início
do 3.º período;
9. O aluno Manuel Lourenço do 9.º D irá realizar exame de 9.º ano, nas disciplinas
de Português e Matemática, a nível de escola;
10.
Informações exames – alterações importantes (Despacho n.º 6 de 2012 e
Norma 1 JNE/2012).
Esclarecimentos da Diretora
- Não lhe foi comunicada qualquer situação reveladora de pouca eficácia no
desempenho do Bar dos alunos e da Reprografia;
- Decidiu encerrar o parque de estacionamento na interrupção letiva do 2º período
para não pôr em causa a segurança da escola e após auscultação aos poucos
funcionários em serviço nesse período;
- Os tendeiros da Feira Seiscentista tinham sido informados de que não poderiam
vender álcool e facas aos alunos;
- O plano de melhoria não está a ser feito com formalidade escrita;
- O processo de autoavaliação da escola não foi implementado este ano letivo.
Pondera entregar este processo a uma entidade externa, a ser pago com a verba do
orçamento privativo da escola.
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Associação de Pais e Encarregados de Educação:

- Angariação de roupa e material escolar usado, para ser distribuído pelos alunos
mais carenciados da escola;
- Protocolo com o ISPA-Lisboa.
3. Designação de uma Comissão Eventual para acompanhamento do P.E.E.
2010/2013
Constituição da comissão: Ana Sobral, Inês Coelho, Isabel Vilas, Luzia
Vitorino, Sílvia Durães e um representante dos alunos.
4. Aprovação dos indicadores para a avaliação do PEE
Aprovado por unanimidade.
5. Análise do relatório relativo à prossecução da organização dos horários
(ano letivo 2011/2012)
A Diretora não entregou o relatório, mas afirmou que o assunto irá ser alvo de
auscultação.
6. Aprovação da proposta de alteração ao Regulamento Interno
Foi aprovado por unanimidade a proposta sobre as prioridades e critérios de
desempate para os alunos candidatos à matrícula de escola.
A proposta de regulamentação das faltas de atraso será analisada posteriormente.
7. Reflexão sobre a reorganização da rede escolar, ao abrigo do ponto1 do
artigo 11º do Decreto-Lei nº 75/2008
Transita para a próxima reunião.
Setúbal, 18 de junho de 2012
A Presidente do Conselho Geral,
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