CONSELHO GERAL
AEDLV -Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância D. Lourenço Vicente
INFORMAÇÃO
Informa-se que, no dia 8 de novembro de 2016, pelas 19h00, o Conselho Geral do AEDLV reuniu com a seguinte ordem
de trabalhos:
Ponto um – Tomada de posse da representante de Pais e Encarregados de Educação: Vera Filipa Mota Carvalho e da
representante do pessoal não docente: Elsa Maria Silveira Pinto Sebastião;
Ponto dois – Plano Anual de Atividades;
Ponto três – Autorização para a constituição de assessorias técnico-pedagógicas;
Ponto quatro – Funcionamento das aulas de Educação Física;
Ponto cinco – Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo – Ponto de situação;
Ponto seis – Outros Assuntos.
Tomaram posse a representante dos Pais e Encarregados de Educação, Vera Filipa Mota Carvalho e a representante do
pessoal não docente, Elsa Maria Silveira Pinto Sebastião.
Foi aprovado o Plano Anual de Atividades do Agrupamento.
O Conselho Geral autorizou a constituição de assessorias técnico-pedagógicas propostas pelo Diretor do Agrupamento.
Foi discutida e refletida com bastante profundidade a questão relativa às aulas de educação física, nomeadamente a
utilização de um pavilhão exterior à Escola Sede do Agrupamento. Não se vislumbrando qualquer solução para esta
situação, o diretor Pedro Damião interveio, referindo conhecer bem os seus alunos e os problemas que os mesmos
criam no dia-a-dia na escola, considerando que tal deslocação não se deveria fazer, alegando questões de segurança. Na
sequência desta discussão foi salientado, pelo conselheiro Fernando Oliveira, que a Câmara Municipal tinha já decidido
assumir a obra de requalificação do edifício contíguo à Escola Sede, a expensas próprias. Assim, o novo Pavilhão
Municipal permitirá a sua utilização pela escola e por outras entidades/associações desportivas. Neste momento a
Câmara encontra-se a aguardar autorização do Tribunal de Contas para contrair um empréstimo no valor de quinhentos
mil euros e, assim, lançar o concurso de empreitada.
Relativamente às Atividades de Enriquecimento Curricular, o Diretor do Agrupamento fez o ponto de situação. Neste
contexto referiu também que se tinha verificado, nalguns casos, que o número de alunos por turma excedia o
legalmente previsto. Assim, a Presidente do Conselho Geral no uso da palavra referiu a necessidade de se corrigir, com
a maior brevidade o número de alunos por turma nas situações em que excedam o que se encontra legalmente
previsto, e que seja dado conhecimento ao Conselho Geral dos critérios subjacentes à constituição das turmas de AEC.
O conselheiro Fernando Oliveira informou da distribuição da Fruta Escolar a todas as crianças da educação pré-escolar.
Informou, ainda, que tinha sido submetida a candidatura para requalificação da Escola Sede do Agrupamento e que a
candidatura da Escola Básica do Vimeiro estava a aguardar aprovação desde agosto. No primeiro semestre de dois mil e
dezassete contam avançar com a candidatura para a Escola Básica do Seixal e Marquiteira. Informou, também, que foi
aprovado em Reunião de Câmara o apoio de dez euros por ano a todas as crianças da educação pré-escolar da rede
pública e primeiro ciclo do ensino básico, a iniciar em janeiro, para fazer face a aquisições de materiais de desgaste de
apoio às atividades letivas. Referiu também que, em reunião com o Secretário de Estado da Educação, foi transmitido
que a tramitação do processo de designação do patrono da Escola Sede do Agrupamento está a ser bem executada. A
propósito da intervenção da conselheira Mafalda Lourenço em que manifestou preocupação com a existência de
amianto na cobertura da Escola Sede, o conselheiro Fernando Oliveira informou que a substituição da cobertura está
considerada nos trabalhos a realizar naquela escola.

Lourinhã, 8 de novembro de 2016
A Presidente do Conselho Geral,
Cecília Terroso
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