CONSELHO GERAL
AEDLV -Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância D. Lourenço Vicente
INFORMAÇÃO
Informa-se que, no dia 18 de maio de 2016, pelas 19h00, o Conselho Geral do AEDLV reuniu com a seguinte
ordem de trabalhos:
Ponto um – Tomada de posse do representante da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Lourinhã;
Ponto dois – Relatório de Conta de Gerência;
Ponto três – Mapa de férias do Diretor;
Ponto quatro – Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo;
Ponto cinco – Outros Assuntos.

Tomou posse o representante da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Lourinhã.
Foi apresentado pelo Diretor o Relatório de Conta de Gerência que foi aprovado por unanimidade. Destacase que esta Conta de Gerência reflete uma estratégia de gestão ancorada em princípios de racionalidade
económica e financeira, de rigor orçamental e de combate persistente às situações de desperdício detetadas,
sem pôr em causa o funcionamento do Agrupamento D. Lourenço Vicente e a realização das atividades
previstas no Plano Anual de Atividades, bem como de todas as que, não estando previstas, foram propostas à
Direção e tiveram acolhimento. Procurou-se gerir com rigor e equilíbrio as verbas postas à disposição do
Agrupamento D. Lourenço Vicente.
Foi aprovado, por unanimidade, o mapa de férias do Diretor.
Foi apresentada a proposta da Associação de Pais e Encarregados de Educação para a promoção das
Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2016/2017 e o Parecer do Conselho Pedagógico
relativamente a esta proposta. As áreas a implementar contam com Atividade Físico-Motora, Educ’arte (ALE)
e Eco-English para os 1º e 2º anos de escolaridade e Atividade Físico-Motora, Educ’arte (ALE) e
Empreendedorismo Infantil para os 3º e 4º anos, com horário em cada uma das escolas das 16:30h às
17:30h. O Conselho Pedagógico emitiu parecer favorável, por considerar que a proposta vai ao encontro do
interesse dos alunos e o horário é adequado; salientou, entre outros factos, a importância de haver um
registo de avaliação para os encarregados de educação e do estabelecimento de um protocolo entre o
responsável das AEC's e o Departamento do 1º CEB de modo a que seja possível haver articulação.
Considerando a proposta apresentada pela Associação de Pais e Encarregados de Educação e o Parecer do
Conselho Pedagógico, o Conselho Geral aprovou, por unanimidade, a referida proposta.
Foi dado conhecimento da ação inspetiva no Agrupamento entre os dias 10 e 13 de maio, no âmbito do
ensino experimental das ciências no pré-escolar, 1º e 2º ciclos, aguardando-se pelo relatório da mesma; do
previsível encerramento da escola do 1º ciclo do Sobral, em virtude do número de alunos que a frequenta ser
reduzido, tendo o Conselho Municipal de Educação emitido parecer favorável ao encerramento; do pedido
de renúncia de mandato do conselheiro João Serra, que será então substituído pelo 1º elemento da lista de
suplentes dos representantes de pais e encarregados de educação.

Lourinhã, 18 de maio de 2016
A Presidente do Conselho Geral,
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