REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014

DELIBERAÇÕES:
PONTO UM – DEFINIÇÃO DAS LINHAS ORIENTADORAS PARA A ELABORAÇÃO DO
ORÇAMENTO


Os elementos deste Conselho decidiram manter como linhas gerais para a elaboração do

orçamento as orientações seguidas nos anos transatos:


a aquisição e manutenção de equipamentos e material de educação e recreio

PONTO DOIS – APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO PERIÓDICO DE EXECUÇÃO DO PLANO
ANUAL DE ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO


Foram analisadas todas as avaliações das atividades realizadas no 1º período que constam

no Plano Anual de Atividades do Agrupamento para 2013/2014, tendo-se verificado que:


todas as atividades (no total 37) foram avaliadas e classificadas de Bom e Muito Bom;



os alunos que são, na sua maioria, os destinatários revelaram-se muito satisfeitos com

as atividades propostas;


as atividades realizadas foram bastante diversificadas e enriquecedoras para toda a

comunidade;


apenas 2 atividades (Palestra sobre Educação Especial e uma Sessão sobre Prevenção

de doenças e vacinação) não foram realizadas, no entanto as mesmas irão realizar-se ainda
este ano letivo;


foram apontados como fatores de sucesso: a sensibilização dos alunos para as

atividades; a boa organização; o interesse e o empenho dos participantes e a colaboração
ativa dos parceiros da comunidade;


não foram identificados fatores de insucesso uma vez que as atividades são planeadas

pelos docentes do Agrupamento em função dos seus destinatários;


todas as atividades realizadas contribuíram para o alcance das metas delineadas no

Projeto Educativo do Agrupamento.


O Sr.º Paulo Cesário, em relação à atividade “Viver o Carnaval” (prevista para o dia 28 de

fevereiro) em que tinha sido pedido a opinião dos Pais e Encarregados de Educação, transmitiu
que em reunião da Associação de Pais tinha sido debatido este assunto. A proposta dos Pais e
Encarregados de Educação foi realizar-se um Desfile de Carnaval numa das ruas de Fazendas de
Almeirim (fechada ao trânsito) para se comemorar o Carnaval.



A Presidente deste Conselho deu a conhecer uma Adenda ao Plano Anual de Atividades

com a atividade proposta no âmbito da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica.
PONTO TRÊS – OUTROS ASSUNTOS


A Educadora Luísa Cavaleiro:


Debateu com os elementos deste Conselho que a parte exterior da Escola de Paço dos
Negros se encontra bastante degradada e que acha que será necessário um
embelezamento da área envolvente desta escola.



Na sequência deste assunto o Sr.º Presidente do Município disse que iria tratar deste
assunto com a Diretora do Agrupamento e que este espaço iria ser requalificado
mediante propostas do agrupamento.



O Sr.º Presidente da Associação de Pais:


Referiu que o assunto das condições da Escola de Paço dos Negros já tido sido

abordado nas reuniões da Associação de Pais e que de facto esta escola precisa de ser
requalificada;


Em relação à Escola EB n.º 1 - Centro Escolar, mais uma vez, foi referida a importância

de se criar um telheiro para evitar que os meninos apanhem chuva. O Sr.º Paulo mostrou um
croqui feito por um arquiteto que estudou o assunto. O Sr.º Presidente do Município referiu que
este telheiro proposto iria ser bastante dispendioso e nos dias que correm, tal não seria possível,
no entanto sugeriu que se prolongue o toldo já existente perto da portaria e desta forma os
meninos já estariam protegidos da chuva.


A Sr.ª Vereadora da Educação informou que:
 os brinquedos existentes no espaço exterior da Escola da Serra já foram para o

Jardim de Marianos;
 a preparação da comemoração do Dia da Árvore já está a ser feita;
 em relação ao cheque do expediente, a partir de janeiro, este vem para o Sr.º
Presidente da Junta de Freguesia e depois é a Junta que passa o cheque ao Agrupamento;
 em relação ao pedido de transporte para as visitas de estudo, o autocarro só se
encontra disponível às 2.ª e 5.ª feiras.

Fazendas de Almeirim, 23 de janeiro de 2014
A Presidente do Conselho Geral
____________________________
(Ana Patrícia Guilherme)

