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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR - 151841
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Minuta da reunião do Conselho Geral do dia 7 de novembro de 2012

Ordem de trabalhos:
Ponto 1:
A ata da reunião anterior não foi lida por ter faltado o secretário da
mesma.
Ponto 2:
- O Presidente da reunião deu as seguintes informações:
- Foi já realizada uma reunião de trabalho entre alguns membros do
Conselho Geral e a equipa de professores que está a adaptar o
Regulamento Interno ao novo estatuto do aluno.
Após uma reunião da equipa criada no Conselho Geral para avaliar a
execução do Projeto Educativo, esta concluiu que o Sr. Diretor do
Agrupamento deverá criar um grupo de trabalho que elabore um relatório
de avaliação ao referido documento e submetê-lo ao Conselho Geral.
Ponto 3:
- Foi aprovado por unanimidade o Plano Anual de Atividades.
- O Diretor do Agrupamento de Escolas informou que é um documento
sempre aberto a sugestões e atividades que o possam enriquecer.
- O representante dos Encarregados de Educação, Alexandre Trigo,
referiu que deveria constar do Plano Anual de Atividades a articulação
entre os objetivos que o Projeto Educativo pretende cumprir e os
objetivos das atividades propostas.
- O representante do corpo docente, Aníbal Gonçalves, criticou a
estrutura do Plano Anual de Atividades relativamente ao facto das
atividades da Biblioteca e do PES serem apresentadas em anexo.
- Proposta para que o Conselho Pedagógico formalize o facto de ter
analisado e proposto a aprovação do PAA em Conselho Geral.
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Ponto 4:
- Foi aprovado por unanimidade o relatório final de execução do Plano
Anual de Atividades.
- Foi salientado o facto de haver discrepância entre o orçamento das
atividades e o custo real das mesmas.
- O Presidente da reunião deu a informação de que houve atividades do
PES realizadas com fraco sucesso devido à perda de técnicos do Centro
de Saúde, com quem a equipa colabora.
Ponto 5:
- O Diretor do Agrupamento pediu esclarecimentos acerca da abertura do
pavilhão gimnodesportivo aos representantes da Câmara Municipal.
- Em resposta, o representante da Câmara Municipal, Engº Fernando
Barros, salientou o esforço realizado pela Autarquia para a abertura do
espaço, elencando outros espaços à disposição da Escola.
- Foi questionado o insucesso à disciplina de Inglês no 2º Ciclo do Ensino
Básico, que contraria o investimento efetuado nessa área anteriormente.

Nada mais havendo a tratar, deu-se a reunião por terminada às 20:00h.

A secretária:
______________

