DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE

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

Minuta da ata do dia 15 de outubro de 2014
Ordem de trabalhos:
Ponto 1
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior, com oito votos a favor e cinco
abstenções por não terem estado presentes.
Ponto 2
Foram apresentados três novos membros ao Conselho Geral: a docente Paula
Morais devido à eleição da professora Beatriz Escaleira para Coordenadora da
Biblioteca do Agrupamento e dois representantes dos alunos Sara Passeira e
Rui Pinhel, devido aos anteriores membros se terem ausentado para outro
estabelecimento de ensino.
Ponto 3
Foi apreciada a proposta do Projeto Educativo para 2014/2017.
O Presidente do Conselho Geral, informou os restantes membros, duma
proposta apresentada numa reunião entre a equipa formada para organizar o
referido projeto e alguns membros do Conselho Geral, sobre “Critérios de
distribuição de serviço”, em que se sugeria a integração de uma alínea
específica, para a distribuição de serviço no grupo de Educação Especial. Essa
alínea teria a seguinte versão: “Os docentes, sempre que possível, devem
acompanhar os alunos de ciclos de ensino da sua formação de base”. Posta a
votação, obteve 13 votos contra.
O Projeto Educativo foi aprovado por unanimidade.
Ponto 4
Apreciado o Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2014/2015;
O representante dos pais, Alexandre Trigo, propôs que as atividades do PAA
deveriam ser publicitadas na página do Agrupamento. O Sr. Diretor prontificouse a conversar com o dinamizador da página para ver se tal seria exequível.
Alexandre Trigo pediu para haver maior divulgação dos Clubes, colocando
cartazes em sítios estratégicos e de fácil leitura.
Foi aprovado por unanimidade o Anual Plano de Atividades.

Ponto 5
Apreciado e aprovado por unanimidade o relatório final de execução do Plano
Anual de Atividades 2013/2014;
Ponto 6
Em outros assuntos, o Presidente do Conselho Geral deu a palavra ao Sr.
Diretor do Agrupamento para discorrer acerca da avaliação externa de que o
Agrupamento de Escolas de Vila Flor vai ser alvo, no início do mês de
novembro.
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião às 19h 45m.

A secretária
Florinda Olímpia Cavaleiro Reis

