REUNIÃO DO CONSELHO GERAL REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2016

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, cultura 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 2015/2016, tendo-se verificado que:


todas as atividades (no total de 46) foram avaliadas e classificadas de 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 1 atividade não foi realizada;



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;


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

Educativo do Agrupamento.
PONTO TRÊS – OUTROS ASSUNTOS
 A Sr.ª Diretora:
 Informou este Conselho sobre:
- o modelo integrado de avaliação externa das aprendizagens no ensino básico;
- o facto de o Projeto Educativo estar a ser atualizado e ser apresentado a este órgão na próxima
reunião ordinária;
- as exposições que se encontram patentes no átrio e na Biblioteca da escola sede sobre “Objetos
com história” e períodos da História dinamizados pelas disciplinas de Educação Tecnológica e de
História, respetivamente;
- uma adenda ao Plano Anual de Atividades com uma atividade promovida pela Educação Especial.
Esta atividade foi aprovada;
- um extintor que esvaziou e por isso foi solicitada a colaboração do município para o carregamento
do mesmo.
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 As Representantes do pessoal não docente quiseram esclarecer os seguintes assuntos:
 Quais os critérios que estão na base das consultas da Medicina do Trabalho, uma vez que não
foram chamados todos os trabalhadores;
 Em relação ao trabalho extraordinário no dia das eleições.
 Sr.ª Vereadora informou:
 Relativamente às refeições escolares já existe uma nutricionista a acompanhar a elaboração das
ementas;
 Os representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação referiram os seguintes
assuntos:
 No que concerne ao seminário que se realizará em setembro pela Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, foi solicitado ao agrupamento propostas de temas a abordar neste seminário.
 Em relação à atividade “Viver o carnaval”, a realizar no dia 5 de fevereiro, a mesma está a ser
preparada nos moldes do ano letivo transato e conta com a colaboração da Associação de Pais e
Encarregados de Educação. Vai ser solicitado equipamento de som e a carrinha para o transporte,
assim como o acompanhamento da GNR;
 Está a ser também preparada uma tertúlia sobre “Afetos”, que terá a colaboração da Psicóloga
Ana Constança Costa.

Fazendas de Almeirim, 15 de janeiro de 2016
A Presidente do Conselho Geral
____________________________
(Ana Patrícia Guilherme)
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