REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2014
DELIBERAÇÕES:
PONTO UM – APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO PERIÓDICO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL
DE ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO
 Foram analisadas todas as avaliações das atividades realizadas no 3º período que constam
no Plano Anual de Atividades do Agrupamento para 2013/2014, tendo-se verificado que:


todas as atividades (no total 93) foram avaliadas e classificadas de Suficiente, Bom e

Muito Bom;


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

atividades propostas;


as atividades realizadas foram bastante diversificadas e enriquecedoras para toda a

comunidade;


1 atividade prevista no Plano Anual de Atividades não foi realizada por condicionantes

internos;


foram apontados como fatores de sucesso: a boa organização; a participação dinâmica
dos alunos; o empenho e a envolvência dos alunos; a disponibilidade dos professores 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.
PONTO DOIS – PARECER SOBRE OS CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS
PARA O ANO LETIVO 2014/2015
 Este Conselho aprovou os critérios gerais para a elaboração dos horários para 2014/2015,
de acordo com a Legislação vigente e com o Regulamento Interno do Agrupamento.
PONTO

TRÊS

-

PONTO

DA

SITUAÇÃO

RELATIVAMENTE

AO

PROCESSO

DE

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO AGRUPAMENTO
 A Sr.ª Diretora e a Coordenadora da equipa de autoavaliação fizeram o ponto da situação
relativamente ao processo de autoavaliação institucional do Agrupamento. Foi dado a
conhecer que já foram formadas equipas de trabalho que estão a proceder à recolha e ao
tratamento estatístico dos dados referentes ao ano letivo 2013/2014. Posteriormente será
elaborado o relatório de autoavaliação do Agrupamento.
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 A Sr.ª Diretora deu um voto de louvor ao trabalho extra horário que os docentes têm vindo a
desenvolver no âmbito do Plano de Ações de Melhoria.
PONTO QUATRO - ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO
AGRUPAMENTO 2014/2015
 Foi apresentado e analisado o Plano Anual de Atividades do Agrupamento para 2014/2015.
Verificou-se que o Plano Anual de Atividades tem atividades bastante diversificadas e existiu uma
preocupação na proposta de atividades com o objetivo de melhorar os resultados académicos, a
saber: projetos, provas de escola e testes intermédios. Também se verifica uma articulação entre
todos os intervenientes. O Agrupamento continua a ter em conta os domínios de intervenção
prioritários definidos no Projeto Educativo com vista a atingir as metas aí delineadas. Foi aprovado
na generalidade, sendo em setembro ratificado.
PONTO CINCO - DELIBERAÇÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR AO ABRIGO DO PONTO 6, ARTIGO 13º E ARTIGO 8º, DO
CAPÍTULO III, DO DESPACHO N.º 9265-B/2013 DE 15 DE JULHO;
 Foi analisada a proposta do Conselho Pedagógico relativamente às Atividades de
Enriquecimento Curricular, tendo ficado aprovada.
 A Associação de Pais manifestou a sua preocupação relativamente ao facto de os alunos do
1º ano terem duas horas de Inglês e ainda não saberem ler e escrever. No entanto, foi esclarecido
que as atividades desenvolvidas nos primeiros anos de escolaridade, no âmbito desta atividade de
enriquecimento curricular, deverão ter um caráter eminentemente lúdico, privilegiando-se a
oralidade.
 A proposta aprovada foi:
 Desenvolvimento destas atividades no período pós letivo, das 16:30h às 17:30h;
 Horário de intervalo entre as aulas e as Atividades de Enriquecimento Curricular: meia hora, das
16h às 16h30;
 Duração das Atividades de Enriquecimento Curricular: cinco horas distribuídas da seguinte
forma: duas horas de Música, duas horas de Inglês e uma hora de Atividade Física e Desportiva.
PONTO SEIS - APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DO CONSELHO PEDAGÓGICO SOBRE O
PLANO ESTRATÉGICO PARA O ANO LETIVO 2014/2015 AO ABRIGO ARTIGO 15º, DO
CAPÍTULO V, DO DESPACHO NORMATIVO N.º 6/2014, DE 26 DE MAIO;
 Foi apresentado e analisado a proposta do Conselho Pedagógico sobre o Plano Estratégico
para o ano letivo 2014/2015, tendo sido aprovada por unanimidade.
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PONTO SETE - OUTROS ASSUNTOS
 A Presidente deste órgão fez um agradecimento a todos os elementos pela sua
participação, empenho e colaboração ao longo de todo o ano letivo.
 A Coordenadora da Educação Especial enviou a este órgão um agradecimento ao
Município e à Junta de Freguesia pela colaboração prestada no âmbito da utilização das
piscinas e o transporte utilizado para as mesmas.
 A conselheira Ana Escrevente, na qualidade de Delegada de Segurança, questionou a
Sr.ª Vereadora relativamente à alteração da posição atual dos extintores, a qual respondeu
que este assunto já está a ser tratado.
 A Sr.ª Diretora informou que:
 o Agrupamento continua com défice de pessoal na área da contabilidade, estando a
aguardar, tal como tinha sido referido em reunião anterior, a análise sobre os assistentes
técnicos que existem nos Agrupamentos de Almeirim, por forma a efetuar uma
distribuição mais equitativa;
 continua preocupada com as avultadas quantias relativas às despesas com a
eletricidade, água e gás fora do período letivo;
 No seguimento de assuntos tratados na última reunião do Conselho Municipal de
Educação, neste momento já se tem conhecimento que, neste ano letivo, dos alunos que
concluíram o 9º ano de escolaridade, cerca 80% prosseguirão os seus estudos na Escola
Secundária Marquesa de Alorna, em Almeirim.
 A Sr.ª Vereadora da Educação informou que:
 muito em breve irá ser removido o amianto existente nos telhados do JI de Paço dos
Negros.
 O Presidente da Associação de Pais - Sr.º Paulo Cesário, interveio no sentido de:


agradecer a disponibilidade do Sr.º Presidente do Município por se ter deslocado à

Escola de Paço dos Negros para tomar conhecimento das condições em que se encontra
esta escola;


referir que irá enviar um ofício para o Município com vista a melhorar alguns aspetos

no Centro Escolar;


manifestar a sua preocupação em relação à necessidade de o motorista moderar a

velocidade, atendendo ao facto de ser um transporte escolar e que circula dentro da
localidade.
Fazendas de Almeirim, 17 de julho de 2014
A Presidente do Conselho Geral
____________________________
(Ana Patrícia Guilherme)
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