REUNIÃO DO CONSELHO GERAL REALIZADA NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2015

DELIBERAÇÕES:
PONTO UM – REVISÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO
GERAL
 O Regimento Interno do Conselho Geral foi analisado e aprovado.
PONTO DOIS – APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO


Foi dado a conhecer o Relatório de Autoavaliação e foi feito o ponto da situação em relação
aos resultados obtidos no ano letivo 2014/2015.

PONTO TRÊS – DEFINIÇÃO DAS LINHAS ORIENTADORAS DO PLANEAMENTO E
EXECUÇÃO, PELA DIRETORA, DAS ATIVIDADES NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL
ESCOLAR
 Foi apresentado e aprovado o documento da definição das linhas orientadoras do
planeamento e execução, das atividades no domínio da ação social escolar.
PONTO QUATRO - ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO
AGRUPAMENTO 2015/2016
 Foi analisado e aprovado o Plano Anual de Atividades do Agrupamento para 2015/2016.
 A Sr.ª Vereadora informou os docentes que o autocarro do Município se encontra disponível
à 2ª e 5ª feira para a realização de visitas de estudo.
PONTO CINCO – OUTROS ASSUNTOS
 O Sr. Presidente do Município referiu que:
 O Projeto de Educação Tecnológica/Escola Virtual prevê este ano letivo o alargamento
da experiência junto dos alunos do segundo ciclo. Em breve será distribuído a cada
professor os respetivos acessos;
 Está neste momento a decorrer a ação de formação “PET21:O Tablet e a Web 2.0 no
Jardim de Infância e no primeiro ciclo”;
 Irá começar a funcionar um Polo da Biblioteca Municipal de Almeirim com uma sala
multimédia no 1º andar do Centro Cultural de Fazendas de Almeirim;
 Existe um Banco Local de Voluntariado, uma iniciativa da Câmara Municipal de
Almeirim, no âmbito da Rede social, que visa promover, valorizar e qualificar o
voluntariado na nossa comunidade; o agrupamento poderá solicitar a ajuda dos
membros de banco.
 A Sra. Diretora:
 Felicitou os novos elementos da Associação de Pais e Encarregados de Educação e
fez um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Presidente cessante desta
associação;

 Referiu que dia 9 de outubro será a cerimónia de entrega dos prémios de quadro de
excelência e de quadro de valor, no centro cultural de Fazendas de Almeirim;
 Recordou que no dia 16 de outubro se realizará a sétima feira da alimentação com o
envolvimento de toda a comunidade escolar.
 A professora Ana Isabel Figueiredo mencionou que o Projeto de Educação para a Saúde
tem previsto um encontro/palestra sobre Hábitos de Vida Saudável, para o dia 30 de
outubro no centro cultural de Fazendas de Almeirim com a intervenção de várias entidades
parceiras do agrupamento, tendo o Presidente do município referido que nesta data não
será possível, visto que o local já ter outra atividade; será posteriormente agendada.
 O Sr. Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação deu a conhecer as
seguintes preocupações por parte dos encarregados de educação:
 Quem será o responsável pela emissão dos recibos referentes aos almoços dos alunos
na escola sede. Foi esclarecido que a partir deste mês este assunto estará resolvido e
o município passará estes recibos;
 A possibilidade da implementação do sistema de cartão magnético do aluno, ao que a
Sra. Diretora informou que essa possibilidade estaria a ser equacionada. O senhor
Presidente do Município acrescentou que, se os valores da aquisição deste sistema
forem os que a Associação de Pais apontou, o município comportará este custo ao
agrupamento;
 Relativamente à qualidade e quantidade da comida servida nos almoços, o Senhor
Presidente do Município referiu que há uma nutricionista a acompanhar a elaboração
das ementas e que os pais continuam a ser convidados para almoçarem na escola e
que no ano letivo transato foi realizado um inquérito aos pais que almoçaram na escola
e o nível de insatisfação foi residual;
 Por fim, o Presidente da Associação de Pais referiu que é sua pretensão e dos
restantes membros colaborar na resolução dos problemas que surjam.

A Presidente do Conselho Geral
____________________________
(Ana Patrícia Guilherme)

