DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR – 151841
ESCOLA EB2,3/S DE VILA FLOR – 346184

Minuta da ata n.º 9 da reunião do Conselho Geral de 29-11-2011

Ponto um: - Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior.
Ponto dois: - Foram apresentados os novos membros do Conselho Geral:
Representantes dos Alunos: Lúcia Morais e Sara Teixeira, 11.º Ano;
Representantes dos Pais e Encarregados de Educação: Alexandre Trigo e Pedro
Campilho.
Ponto três:- Foi analisado, reformulado e aprovado o Projeto Educativo para o triénio 2011/2014
Tendo sido incluído na Seção dos critérios de Distribuição de Serviço, nos pontos 2.1, 2.2
e 3, acrescentado em cada um, o item “- Formação Específica para o desempenho do cargo.”
Sugeriu-se que o Projeto educativo contemplasse um maior envolvimento dos
encarregados de educação na ação educativa dos seus educandos, desempenhando estes uma
postura mais interventiva e participativa em sintonia com os professores na atividade escolar.
Ponto quatro: - Foi apreciado e aprovado o relatório final de execução do Plano Anual de
Atividades de 2010/2011.
Tendo-se analisado as atividades desenvolvidas, o grau de consecução dos objetivos, a
gestão dos recursos e a participação da comunidade educativa. Solicitando os representantes
do Município que o Agrupamento indicasse pormenorizadamente as causas, que estiveram na
origem da não realização das atividades previstas, de forma a no futuro melhorar a sua
execução.
Ponto cinco: - Foi apreciado e aprovado o Plano Anual de Atividades para o ano letivo
2011/2012.
Discutiu-se que determinadas atividades enumeradas, sem custos para o orçamento,
mas quando suportados pelos alunos/encarregados de educação, deveriam mencionar o custo
da realização da mesma
Sugeriu-se que para a elaboração de um próximo plano anual de atividades, as
atividades a realizar sejam organizadas por áreas temáticas, de modo a facilitar a sua consulta.
Que o mesmo terá de ter como referência o Projeto Educativo, concretizando as metas e
finalidades por ele estabelecidas, fazendo eco dos pressupostos que lhe estão subjacentes,
sendo um documento do planeamento e operacionalização do trabalho a desenvolver,

devendo a realização de projetos e atividades ir ao encontro das necessidades e interesses da
comunidade educativa.
Ponto seis: - Decidiu-se pela manutenção dos critérios para a participação do Agrupamento em
atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas.
Ponto sete: - Foi constituída uma equipa de trabalho para acompanhamento e avaliação da
execução do Projeto Educativo, composta por quatro elementos:
Pelo presidente do conselho geral Cândido Reis; representante do pessoal docente,
Beatriz Escaleira; representante dos pais e encarregados de educação Alexandre Trigo;
representante dos alunos, Lúcia Morais.
Ponto oito: - Nada houve a salientar

O Secretário

_____________________
(Alexandre Trigo)

