Assuntos tratados na reunião do Conselho Geral – 27/11/18
Foram dadas as informações de que a presidente do Conselho geral
transmitiu as sugestões emanadas na reunião de 19/07/18 à equipa de
autoavaliação interna, à coordenadora do plano anual de atividades e à equipa
responsável pela elaboração do relatório do sucesso académico. A presidente
foi convidada, pelo grupo de docentes de Educação Física, para a entrega de
prémio do Corta-mato Escolar. A equipa que elaborou o Projeto educativo irá
fazer as respetivas alterações em função do Decreto-Lei nº 54 e Decreto-Lei nº
55 de 2018. Posteriormente será reformulado o Regulamento Interno. A página
do Agrupamento está em remodelação, motivo que justifica o atraso da
atualização dos documentos.
Tomaram posse, como elementos do Conselho Geral, o representante dos
Pais e Encarregados de Educação - Luís Miguel Queirós Jaques, e as
representantes dos alunos - Camila Siano da Costa e Bruna Inês Silva
Queirós, membros da Assembleia de delegados de turma.
Foi analisado a Plano anual de atividades verificando-se que se procura dar
primazia às atividades que promovam o sucesso educativo, o enriquecimento
cultural dos alunos assim como a realização de atividades que não impliquem
interrupção das atividades letivas. Com interrupção de aulas letivas está prevista
uma visita de estudo por ano de escolaridade. A Associação de Pais e Encarregados
de Educação do Agrupamento, em parceria com a Biblioteca Escolar, convida toda
a comunidade educativa a fazer parte da bolsa das “Famílias Leitoras na Escola”,
sendo a inscrição realizada através do email bibliofragoso@gmail.com. O Plano
Anual de Atividades foi aprovado por unanimidade, realçando-se que as
atividades não podem ser impeditivas dos cumprimentos dos programas
curriculares.
Foi dado a saber, pelas representantes dos alunos, que em reunião de
Assembleia de Delegados, os alunos consideravam que a “comida” da cantina
nem sempre tinha boa apresentação, nem era bem confecionada e que a
ementa, por vezes, era “repetitiva”. Disse ainda que um condutor de um dos
autocarros não usa uma linguagem adequada.

O Diretor referiu que as

“queixas” relativas à cantina são frequentes, mas que nem sempre
correspondem à realidade pois o próprio almoça com frequência na cantina e
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não concorda com as reclamações. Relativamente às queixas da ementa referiu
que a mesma é elaborada por nutricionistas e similar a muitas escolas,
alternando carne-peixe. Em relação à situação do condutor acrescentou que já
tomou conhecimento da situação e as devidas diligências junto do mesmo e da
empresa responsável.
Na rua em frente à escola sede, o trânsito circula com velocidade excessiva,
nomeadamente as carrinhas de transporte de crianças, pondo em risco as
crianças e todas os pões que circulem no local. Deste modo, o conselho geral
considera urgente que se coloquem lombas para redução da velocidade, quer
na estrada quer na via de acesso ao estacionamento. Alguns sinais de trânsito
foram vandalizados devendo ser recolocados, dado que há trânsito a circular em
sentido contrário. O presidente da Junta de Fragoso e o Diretor irão tentar
resolver a situação o mais rapidamente possível.
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