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AGRUPATAENTO DE ESCOLAS DE ANADIA

. ATA NúmrRo eUARENTA E NovE ol neuNÉo Do coNsELHo cERAL

----"Aos únte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil, e vinte, petas dezoito
horas e trinta minutos, reuniram na Sata Muttiusos da Escota Básica e Secundária de

Anadia, sob a presidência de Patrícia Flores, todos os etementos do Conselho Gerat.--
------A Consetheira Patrícia Flores passou a ter a convocatória, com a ordem de

trabathos para a reunião, a qua[ constava de dois pontos, os quais vão abaixo

descriminados. ------ --

------Ponto um - Tomada de posse do Conselho Geral ZAZ0/2024

'----'Ponto dois - Proposta de entidades da comunidade [oca[ a cooptar.---
"'---A Consetheira Patrícia Ftores deu as boas vindas e agradeceu a presença de

todos dos etementos do Consetho Gerat nesta reunião da Tomada de Posse para o
novo Consetho Gerat.-

---"--Sugeriu que cada um dos presentes se apresentasse para todos saberem quem

era cada um e quem representavam no órgão.-----

-"""Os novos etementos do Conselho Geral para o quadriénio 2020-2024, são: ----,--
-------Representantes do pessoat docente:

/ Atexandrina M. Atmeida Leitão--

/ Anunciação Maria Silva Calado------------

/ Bruno Miguet Roto da Cruz--------

/ Cartos Eduardo B. Morais Couto------

/ Maria Luísa Martins Costa Henriques Ftores------

/ Pauto Jorge Fernandes Carvatho---
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4 Representantes do pessoat não docente: ----------

/ Maria Amátia Gathardo Meneses---

/ Pedro Manuel Batista Sitva--------

/ Ana Pauta Branco Gama------

/ Anabela Santos Pinto Figueiredo-------

/ Patrícia Miguel 5. Alves Flores------

/ lsabe[ Margarida Fernandes Matos------

- - - -- - - Representante dos atunos: - - - - - - - - - - - -

/ Joana Satomé Gaspar Fidatgo-----

/ Luísa Verdade Loureiro---

-------Representantes do município: - -- --- - --

/ Ângeto Manuel de Carvatho Santos---

/ António Ferreira Carvatho---

/ Jennifer Nunes Pereira-----

---- Seguidamente passou a [er o "Termo de Posse" dos etementos do Consetho Gerat,

tendo os Consetheiros supramencionados assinado o documento. ---------

------Passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos, tendo a Consetheira Patrícia

Ftores informado que estaria a mediar aqueta reunião porque naquete momento o

órgão não tinha Presidente e que cabia ao Presidente anterior, quando continua no

órgão, orientar até à eteição do novo Presidente.-------

------Referiu que iriam decidir as entidades da Comunidade tocal a cooptar e que

teriam que dar um prazo de dez dias para obter uma resposta favorávet, ou não, e

uma nomeação de quem vai representar essa entidade, como ta[, tinham que ter

atgum cuidado e ter logo um número igual de entidades suptentes pois caso não haja

uma resposta, ou não aceitem o convite do Conselho Geral, eütavam assim reunir

novamente, ganhavam tempo e faziam o convite às seguintes.-----------

------Face a esta situação a data provável da próxima reunião seria dia dezasseis de

Dezembro ou posteriormente. ---

------De seguida, referiu que a dita reunião teria a seguinte Ordem de Trabalhos: ----

------Ponto um: A eteição do Presidente do Órgão do Consetho Gerat;

-------Ponto dois: A Aprovação do Regimento do Consetho Gerat.

------Aconsethou a todos os presentes a análise do Regimento que esteve em vigor até

à data, pois seria uma base de trabalho para poder ser retificado ou atterado,

achando assim o que seria methor, conforme a opinião de cada um. --------
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"""Não havendo dúvidas nem questões a cotocar, propôs aos Conselheiros que se

pronunciassem acerca das entidades da Comunidade locat a cooptar, lembrando que

até aquela data as entidades foram o IEFP, CPCJ e Centro de Saúde.-

'-----O Consetheiro Carlos Couto, sugerÍu que nesta situação de Pandemia o Centro de

Saúde seria de manter.---

------A opinião da Consetheira Atexandrina Leitão é de que o Centro de Saúde deve

ser parceiro do órgáo do Consetho Gerat.---

------A Consetheira Patrícia Ftores esctareceu que o Centro de Saúde seria sempre

parceiro do órgão, uma vez que a escola tem muitos projetos no âmbito da saúde,

nomeadamente o PES, entre outros.-----

-'--"O Consetheiro Ângeto Santos entende que deve estar uma entidade de

Autoridade de Saúde Púbtica.

-'----O Conselheiro Pedro Sitva, propõe como entidades, a GNR, Centro de Saúde e

CPCJ.

""--O Consetheiro Paulo Ftores, intervém e pede a opinião do Professor Rogério que

se encontra tigado ao Quatifica e que pode ter uma perspetiva interessante na

escotha das entidades. -------

---'--'--'O Conselheiro Rogério Duarte, afirmou que o Quatifica tem um púbtico ao

qual pode interessar outras entidades que não as que estão mais próximas da

reatidade da escota "tradicionat", o seu convite foi direcionado para a Universidade

Aberta que é uma Entidade com o quat tem protocotos e interaçÕes

--"-'A Consetheira Joana Fidatgo propôs a Universidade de Aveiro e a Consetheira

Luísa Loure,iro referiu a Comunidade lntermunicipat de Aveiro.

------A Consetheira Luísa Ftores propôs vocacionarem atguém da área de integração

de emprego - ACIB. Na sua opinião não faz muito sentido a escolha da Comunidade

lntermunicipat de Aveiro, uma vez que já a autarquia íaz parte da associação

referida e que existem consetheiros representantes da Câmara Municipal, de Anadia.--

----'-'Entretanto a reunião foi interrompida peta chegada do Diretor que estava

ausente, pois encontrava-se na reunião do Conselho Pedagógico.---------

------'A Consetheira Patrícia Ftores, cotocou ao corrente o Diretor sobre tudo o que se

tinha passado na reunião, durante a sua ausência, resumindo as entidades que já

tinham sido propostas. -------

-------0 Consetheiro Ângeto Santos intervém mais uma vez, e acrescenta à sua

proposta as Forças de Segurança e a CPCJ.------
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-------A Consetheira Jennifer Pereira retembrou que não considera pertinente a opção

peta CPCJ, pois, como presidente deste órgão considera que a sua representatividade

já está conseguida. Concorda com a proposta das Forças de Segurança e com um

representante da Autoridade de Saúde Púbtica Locat.------

-------A Conselheira Pauta Gama, partithou da ideia da "Abertura da Escota", propôs a

Universidade Aberta e reforçou a importância da cooptação da CIRA.---

-------A proposta do Consetheiro Pauto Ftores referiu a importância de optar por uma

instituição do ensino superior, pelas Forças de Segurança e peto Centro de Saúde.-----

A Consetheira Patrícia Flores solicitou ao Diretor a partitha da sua opinião no

sentido de setecionarem as entidades da Comunidade locat a cooptar.

"---'--O Diretor começou por dar as boas vindas a todos os etementos presentes,

pedindo descutpa peto atraso, mas encontrava-se na reunião do pedagógico. ----------

-------Referiu que estar no Consetho Geral é uma prova exata de pessoas que se

dedicam à causa púbtica.

-------Retativamente às entidades cooptadas referiu que cada um dos presentes tinha

perspetivas diferentes no Consetho Gerat, peto tempo que esteve e como esteve. Era

importante fazer uma avatiação de todas as entidades cooptadas que já passaram

peto Conselho Gerat, partithando reftexões dentro de cada um, se foram uma mais

vatia, se fizeram sentido, ou seja, perceber o que seria bom para o Agrupamento. ----

------Questionou se não seria esta uma oportunidade para cotocar o Agrupamento

mais exposto, mais aberto. lnterrogou os presentes acerca da oferta da comunidade

aos atunos.

------ Do ponto de vista do Diretor, o mais importante seria perceber o que é positivo

para o Agrupamento. Esta seria a reflexão que teria de estar dentro de cada um dos

presentes. Referiu que a pessoa que representa a entidade tem que ser proactiva,

envotvida e identificada com o Agrupamento.-------

-------Acrescentou que o Ensino Superior é uma atavanca do progresso e como tal é

dever da escota expor os alunos a novas perspetivas e abrir novos horizontes

------Os consetheiros ponderaram a nomeação de uma individuatidade, tendo sido

sugerido o nome do Engenheiro Atbano Jorge e a associação por ete representada.----

-------A Consetheira Patrícia Ftores partithou da mesma ideia afirmando que face à

experiência que teve ao longo destes anos, a pessoa designada peta Entidade fazia

toda a diferença.-

--------Passou-se então à votação das Entidades setecionadas tendo-se obtido o
seguinte resultado: em primeiro tugar, a Universidade de Aveiro; segundo tugar, a

GNR; terceiro [ugar, a Autoridade de Saúde Púbtica; quarto lugar, a Universidade
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Aberta; quinto lugar, a ADABEM; sexto lugar, o IEFP ou a APPACDM; em sétimo tugar

os Bombeiros Votuntários de Anadia ou a ACIB e em oitavo tugar a CIRA ou a CPCJ.----

"------Os Consetheiros decidiram que a Universidade Aberta será considerada em

alternativa à Universidade de Aveiro.

'---"-'Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da quat foi lavrada

a presente ata, lida e aprovada no Consetho Geral de treze de novembro de dois mil,

e vinte e um.------

A Presidente do Consetho Geral 2016-2020,

A Secretária,

Miguel. Santos Atves Ftores)

A Presidente do Consetho Gerat 2020-2A24,

(Maria Luísa Martins da Costa Henriqueí Ftores)
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