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CONSELHO GERAL

Síntese da reunião de 17 de julho de 2014

Antes da ordem de trabalhos


Foram mencionados os assuntos seguintes: o fecho do ATL junto à creche 1º
de Maio; a abertura de inscrições para aulas de música na Sociedade
Filarmónica; a substituição dos telhados das galerias, durante o verão, na
Escola Vieira da Silva.

1. Informações


Não teve lugar qualquer informação.

2. Aprovação do plano de oferta das AEC (1º ciclo)


O plano aprovado pelo Conselho Pedagógico mereceu prolongada e muito
participada discussão no que diz respeito ao horário de funcionamento das
AEC.



Perante a argumentação apresentada contra o referido horário e a favor da
flexibilização, o diretor lembrou a sua própria proposta, anteriormente
apresentada ao conselho geral e já discutida com os pais: flexibilizar os
horários do 1.º ciclo, terminando a componente letiva num dia às 14h30 e
noutro às 17 horas, se fosse possível elaborar horários com mais horas
semanais e, como consequência, ter a necessidade de contratar menos
técnicos para as AEC; divulgar, nas escolas, os horários da componente letiva
e das AEC até 15 de Julho. Informou que, não sendo possível com a
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flexibilização de uma hora/turma semanal aumentar os horários dos
professores, reduzindo o número de contratações, decidiu apresentar ao
conselho

pedagógico

e ao

conselho geral o

plano

das

AEC

com

a manutenção dos horários do ano letivo anterior.


Terminada a discussão, o plano foi aprovado com dez votos a favor e cinco
votos contra.



Tendo em conta as dificuldades ocorridas na contratação de professores para
as AEC em 2013-14, de que resultaram atrasos no início do funcionamento
pleno das AEC com prejuízo para as crianças, o Conselho Geral foi unânime na
consideração de que a flexibilização de horários seria a forma de evitar a
ocorrência dos mesmos problemas. Assim, a aprovação do plano não significou
a plena concordância com o mesmo, mas tão somente o reconhecimento da
existência de constrangimentos para a operacionalização da flexibilização de
horários já em 2014-2015 e ainda os compromissos assumidos pelo diretor
perante os encarregados de educação em reunião geral solicitada pelos
mesmos.



Pelo exposto no ponto anterior, o Conselho Geral decidiu por unanimidade
que a flexibilização de horários deverá ocorrer a partir de 2015-16. Para o
efeito, a Comissão de Acompanhamento reunirá a partir de setembro próximo
a fim de estudar a questão e apresentar uma proposta de funcionamento das
AEC com flexibilização de horários.

A Presidente do Conselho Geral

(Isabel Solano de Almeida)

Carnaxide, 21 de julho de 2014

