RESUMO DO CONSELHO GERAL (CG) de 20/03/2019
Ordem de trabalhos:
1- Nomeação da comissão eleitoral por cada escola abrangida pelo Orçamento Participativo das
Escolas (OPE), em cumprimento do artº 7º do despacho n.º 436-A/2017 de 6 de janeiro;
2- Aprovação do Relatório de Contas de Gerência de 2018;
3- Análise /Aprovação do Regimento do Conselho Geral- 2018/22;
4- Outros assuntos.

Ponto 1
➢

Foram apresentadas sete propostas, embora tenham dado origem a seis. Três provenientes da
Escola Eugénio dos Santos(EES) e quatro da Escola Rainha Dona Leonor (ERDL). Relativamente a
esta última procedeu-se à fusão de duas propostas, dado que o projeto era o mesmo, conforme o
previsto no ponto 4 do artº 5º do despacho n.º 436-A/2017 de 6 de janeiro.

➢

A melhoria identificada por cada proposta tem como objetivo a beneficiação do espaço escolar,
através da aquisição de bens.

➢

O CG nomeou, por cada escola abrangida, uma comissão eleitoral, composta por um professor e
um conjunto de estudantes de forma a assegurar o regular funcionamento das mesas de voto,
sem prejudicar o normal prestação e assistência às atividades letivas.

➢

A eleição decorrerá em ambos os estabelecimentos no dia 22 de março.

➢

Na EES a mesa de voto estará no átrio da entrada entre as 9.45h e as 14 horas, sendo constituída
por seis alunos efetivos e dois suplentes, todos escolhidos entre os delegados e subdelegados dos
8.º e 9º anos.

➢

Na ERDL a eleição decorrerá no período entre as 9.30 h e as 14 horas e haverá uma mesa de voto
para o Ensino Básico e outra para o Ensino Secundário, cada uma constituída por três elementos.

➢

A divulgação do OPE foi feita na página eletrónica do agrupamento, assim como através dos
Diretores de Turma, tal como a representante dos alunos confirmou, tendo ainda referido que os
alunos foram incentivados a participar, no entanto, nota que há falta de interesse dos alunos em
colaborarem neste tipo de iniciativas.

➢

A direção procedeu ao acompanhamento dos proponentes dos projetos.

➢

A representante dos Pais e Encarregados de Educação, Mónica Almeida, considerou muito escassa
haver a publicitação do OPE na página do agrupamento, pois segundo a própria os alunos, não a
consultam. A associação de pais não foi convidada a ajudar na divulgação destas propostas. Os
projetos seguem procedimentos meramente administrativos, o seu grau de eficácia é baixo e
deve ser objecto de reflexão.

➢

A Diretora do Agrupamento, professora Hermínia Silva mencionou que a informação sobre OPE foi
dirigida ao diretores de turma para que procedessem à respetiva divulgação e que ajudassem os
alunos na apresentação das propostas. Considerou incoerente afirmar que o processo não foi
divulgado, pois se assim fosse não teriam surgido propostas. Mais referiu que foi realizada uma

2
reunião de delegados que antecedeu a concretização dos projetos do orçamento participativo,
servindo esta de preparação.
➢

A representante dos pais e encarregados de educação, Sandra Candeias, considerou que todos
juntos devemos refletir sobre qual será o melhor canal de comunicação para difundir a
informação.

Ponto 2
Após análise do Relatório de Contas de Gerência de 2018, este foi aprovado por unanimidade.
Ponto 3
➢

A presidente do CG, apresentou algumas sugestões de alteração relativamente ao Regimento do
Conselho Geral anterior. Após análise e debate foi aprovado por unanimidade o Regimento do
Conselho Geral- 2018/22.

➢

Foram eleitas 1.ª secretária do CG a professora Isabel Almeida e 2. ª secretária a professora
Manuela Bastos.

Ponto 4
Uma vez que até ao momento duas entidades cooptadas, da Comunidade Local, ainda não deram resposta
ao contacto estabelecido pela presidente do CG, a professora Isabel Almeida ficou de, mais uma vez,
contactar pessoalmente o serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Rainha D. Estefânia e a representante
dos pais e encarregados de educação, Mónica Almeida, indagar também a Fundação Inatel.
A Presidente, Liliana Domingues
A Secretária, Isabel Almeida

