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REUNIÃO DE CONSELHO GERAL
Ata n.º
Aos

dias do mês de

de dois mil e

Agrupamento, sob a presidência de
Professores/Outros Intervenientes

20 /
, pelas

horas, reuniu o Conselho Geral do

, com a presença dos seguintes elementos:
Nome

Rubrica

Presidente do Conselho Geral
Diretor do Agrupamento
Pessoal docente
Pessoal docente
Pessoal docente
Pessoal docente
Pessoal docente
Pessoal não docente
Pessoal não docente
Representante de pais e encarregados
de educação
Representante de pais e encarregados
de educação
Representante de pais e encarregados
de educação
Representante da autarquia
Representante da autarquia
Representante da Rádio Cova da Beira
Representante do Centro de Saúde do
Fundão
Representante dos alunos
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O Presidente deu início à reunião com a seguinte ordem de trabalhos:
1- Informações
2- Aprovação da conta de gerência de 2011
3- Outros Assuntos
A reunião teve início com a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade.
De seguida, passou-se ao ponto um da ordem de trabalhos, Informações.______________________________
O presidente do Conselho Geral, professor José Jorge, informou que foram enviados ofícios a convidar os
Bombeiros Voluntários do Fundão e a Associação Académica do Fundão a fim de pertencerem ao Conselho
Geral, mas as expectativas foram goradas uma vez que os referidos ofícios nem resposta obtiveram por parte
daquelas entidades.__________________________________________________________________________
O Diretor do agrupamento, Dr. José Miranda, pediu a palavra e solicitou uma breve alteração na ordem de
trabalhos, no sentido de que fosse debatido o assunto relativo à proposta de agregação de escolas. Após a
concordância de todos os presentes, fez um breve resumo do decorrer do segundo período no agrupamento.
Referiu que o segundo período decorreu dentro da normalidade tendo mesmo, e após a análise das atas dos
conselhos de turma, chegado à conclusão de que quer o aproveitamento, quer o comportamento dos alunos
melhoraram relativamente ao primeiro período.____________________________________________________
A nível da atividade não letiva, houve uma melhoria significativa, quer qualitativa, quer quantitativa, da
participação dos alunos nos diversos projetos a decorrer no agrupamento, nomeadamente, e entre outros, o
Eco Escolas, o facto de 7 alunos terem sido selecionados para a fase seguinte das Olimpíadas da Biologia e a
participação de 4 alunos da escola no Parlamento dos Jovens, a nível nacional.__________________________
Por outro lado, o Diretor informou que não ocorreram problemas de indisciplina graves na escola._________
____________________________________________________________________________________________
O Diretor solicitou, de seguida, um parecer dos elementos do Conselho Geral sobre a proposta de agregação
de escolas, inscrita no memorando da Troika e solicitado pela DREC.__________________________________
Facultou a informação de que na reunião com a Senhora Diretora Regional foram apresentados os
pressupostos de que os agrupamentos deveriam ter entre 2800 e 3000 alunos e que estes deveriam iniciar o
pré-escolar e terminar o 12º ano sem sair do mesmo agrupamento. ___________________________________
Uma vez que estes pressupostos estão inscritos no dito memorando, há que encontrar uma solução entre
várias hipóteses, a saber: passar de quatro para três unidades, de quatro para duas unidades ou de quatro
para uma unidade. Uma vez que um dos pressupostos é o de que o agrupamento tem que ter secundário, não
parece muito viável optar-se por duas unidades, pois só existe uma escola com secundário, pelo que três dos
diretores presentes defenderam uma unidade e a diretora do agrupamento Serra da Gardunha defendeu duas
unidades uma vez que, na sua opinião, uma unidade pode pôr em causa a qualidade do sistema de
ensino.______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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A Senhora Diretora Regional finalizou dizendo que vai propor, junto do Secretário de Estado da Educação, a
existência de um agrupamento pedindo, no entanto, que os conselhos gerais dos agrupamentos agora
existentes se manifestassem.___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
A Sra. Dra. Clara Ramos, em representação da Câmara Municipal, referiu que irá decorrer uma reunião
extraordinária do Conselho Municipal de Educação, que também irá elaborar um parecer sobre esta matéria
para ser enviado para as instâncias superiores.____________________________________________________
No entanto, a Sra. Dra. Clara Ramos disse que a Câmara Municipal tem uma posição já definida e baseada nos
fundamentos de que está a ser elaborado o projeto educativo geral para o conselho e que, segundo o parecer
do Sr. Dr. Rochete, deverão existir dois agrupamentos no concelho do Fundão, pois foi uma matéria que
surgiu muito repentinamente e não houve tempo para uma discussão aprofundada sobre o assunto. O
Fundão está a discutir, pela primeira vez, o seu projeto educativo local e avançar já com apenas um
agrupamento pode ser algo irreversível, as vantagens encontradas não são muito significativas, e irá verificar
-se um agravamento do desemprego. Pelo que foi exposto anteriormente, pensa que a proposta de dois
agrupamentos será, de imediato, a mais sensata.__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
O Dr. Miranda referiu que a maior vantagem que encontra será a da uniformidade, em termos pedagógicos,
desde o pré escolar até ao 12º ano, ao que o Dr. Paulo contrapôs que a excelência de um professor não tem
que ver, necessariamente, com as diretivas pedagógicas, mas com a sua competência enquanto professor.
Questionou ainda quanto à representatividade dos encarregados de educação nas reuniões de Conselho Geral
e Pedagógico, pois passará a haver um órgão que funcionará no Fundão._______________________________
O Dr. Ramiro disse que não há dois modelos bem definidos que pudesse comparar com segurança e desse
modo optar por um deles. Por outro lado, salientou que conhecia o modelo que temos e não o modelo que lhe
propõem e que, por esse motivo, votava contra a mudança._________________________________________
O Dr. José Jorge referiu que uma escola muito grande pode pôr em causa a qualidade pedagógica. O maior
ganho com a existência de um agrupamento no conselho tem apenas a ver com a racionalização económica,
pelo que a mudar-se propõe e, por uma questão legal, que se avance para um agrupamento.______________
De seguida, e na sequência destas intervenções, foi posta a votação a hipótese da mudança para um
agrupamento e a proposta de não aceitação de alteração.__________________________________________
O Conselho Geral rejeitou a proposta de alteração por 9 votos, uma vez que não vê nem vantagens para os
alunos, nem para a qualidade de ensino a existência de apenas um agrupamento.________________________
A Representante da Câmara Municipal fez uma declaração de voto, dizendo que a posição da Câmara já fora
anteriormente explanada, pelo que defendia que se avançasse para dois agrupamentos no conselho do
Fundão.___________________________________________________________________________________
Passou-se, de imediato, ao ponto dois da ordem de trabalhos, Aprovação da conta de gerência de 2011._____
____________________________________________________________________________________________
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O Diretor do agrupamento, Dr. Miranda, distribuiu pelos presentes o relatório da conta de gerência de 2011,
tendo sido feita uma análise exaustiva do mesmo para os presentes.___________________________________
A conta de gerência de 2011 foi aprovada por unanimidade.________________________________________

Não havendo mais nada a dizer o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta.
Assinaturas
O Presidente
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