REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2015
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 2015/2016, tendo-se verificado que:


todas as atividades (no total 81) foram avaliadas e classificadas de 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;



3 atividades previstas no Plano Anual de Atividades não se realizaram;



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 – RATIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS PARA
O ANO LETIVO 2015/2016
 Este Conselho ratificou os critérios gerais para a elaboração dos horários para 2015/2016,
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 fez 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 2014/2015. Posteriormente será elaborado o relatório de autoavaliação do
Agrupamento.
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PONTO QUATRO - 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.

PONTO CINCO - APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DO CONSELHO PEDAGÓGICO SOBRE O
PLANO ESTRATÉGICO PARA O ANO LETIVO 2015/2016 AO ABRIGO ARTIGO 15º, DO
CAPÍTULO V, DO DESPACHO NORMATIVO N.º 10-A/2015, DE 19 DE JUNHO;
 Foi apresentado e analisado a proposta do Conselho Pedagógico sobre o Plano Estratégico
para o ano letivo 2015/2016, tendo sido aprovada por unanimidade.

PONTO SEIS - 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.
 O Presidente da Associação de Pais - Sr.º Paulo Cesário, interveio no sentido de:


sugerir que a Festa Final de Ano do Pré-Escolar , no centro escolar, seja realizada

de tarde;


saber o ponto da situação relativamente aos melhoramentos a realizar no centro

escolar. O Sr.º Presidente do Município referiu que alguns melhoramentos já se
realizaram e que em breve os outros serão resolvidos;


mostrar a disponibilidade da Associação de Pais para reunir com a Coordenadora do

Projeto de Educação para a Saúde do Agrupamento para colaborar na dinamização das
atividades no âmbito deste projeto;


informar que o dinheiro angariado com a realização da “Caminhada” será para

atribuir dois grupos de material diverso, um para o Centro Escolar e outro para Paço dos
Negros;


manifestar a intenção de reunir, quando for oportuno, com a equipa que atualiza o

Regulamento Interno do Agrupamento para criar um capítulo no regulamento onde
estejam contemplados os direitos e os deveres da Associação de Pais;


dar a conhecer que muito em breve será colocado um placard para colocar

informações na entrada da Escola EB 2,3 de Fazendas de Almeirim.
Fazendas de Almeirim, 17 de julho de 2015
A Presidente do Conselho Geral
____________________________
(Ana Patrícia Guilherme)
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