Conselho Geral
Boletim nº 1/2016 - 2017

Data: 04/10/2016

Ponto 1 - Leitura e aprovação da ata da reunião de 19.07.2016;
Ponto 2 – Informações;
Ponto 3 - Apresentação do relatório da Direção relativo ao balanço do ano
letivo 2015-2016;

Ordem de Trabalhos

Ponto 4 -Início do ano letivo - ponto de situação;
Ponto 5- Constituição de assessorias técnico-pedagógicas;
Ponto 6 - Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento
- ano económico 2017;
Ponto 7 - Outros assuntos.

Presidente abriu a reunião com votos de um bom ano letivo.

Ponto um
Foi lida e aprovada a ata da reunião de 19.07.16.
João Teigão


Fez um ponto de situação relativo às diligências efetuadas no sentido
da promoção, pelas Associações de Pais e Encarregados de
Educação do agrupamento, do processo eleitoral as Associações de
Pais e Encarregados de Educação do agrupamento novos
representantes dos encarregados de educação no Conselho Geral.



Ponto dois

Avaliou positivamente o arranque do ano letivo.

Presidente


Entre o final de outubro e a 1ª semana de novembro, será realizada
uma reunião extraordinária para aprovação do Plano Anual de
Atividades, uma vez que, de acordo com as informações prestadas
pelo Diretor, só nessa altura será possível ter o documento em
condições de ser submetido à análise e aprovação do CG.



Esteve presente em 2 cerimónias em representação do CG. Entrega
de diplomas aos alunos do Ensino Secundário e Receção ao
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professor/Prémios de Mérito 2015/2016, evento promovido pela
Câmara Municipal de Faro de arranque do ano letivo.
Diretor


Refletiu sobre a Reunião Geral de Professores: escolha do local,
objetivos da mensagem transmitida aos professores.



Foram realizadas obras na EB 23 Dr. José Neves Júnior nos WC dos
alunos e na biblioteca.



Continua a não haver capacidade da parte da tutela em distribuir de
forma conveniente os alunos pelos agrupamentos de escolas do
concelho.



Revelou satisfação pela forma como os alunos transitaram da EB 1
nº5 para a EB 23 Dr. José Neves Júnior.

Presidente
Explicou que o documento lhe foi remetido pelo Diretor.
Diretor
Apresentou o documento referindo que teve como base informação
proveniente do Conselho Pedagógico.
Sérgio Vieira
Pediu esclarecimentos sobre a disponibilidade de psicólogos no agrupamento.
Até 2020 o rácio aluno/psicólogo baixará, o que poderá contribuir para uma
maior disponibilidade de psicólogos no agrupamento.
João Catarino
Referiu que o relatório refere quase exclusivamente aspetos pedagógicos pelo
que o nome do documento se encontra desajustado. Teve dificuldade em
identificar linhas de atuação futura e sugeriu uma maior ligação deste ponto
com os documentos estratégicos.
Vasco Coelho

Ponto três

Referiu que no quadro de resultados de 3º ciclo seria importante consultar os
resultados por escola.
Isabel Nascimento
Sugeriu inclusão de uma tabela para taxas de conclusão dos cursos científicohumanísticos e destacou as baixas taxas de conclusão dos cursos
profissionais.
Diretor
Tomou boa nota das sugestões apresentadas.
Concorda que poderia ser incluída informação sobre taxas de conclusão dos
cursos científico-humanísticos.
Informou que os cursos profissionais gozam de boa reputação e que há lista
de espera em todos os cursos.
Presidente
Mostrou satisfação por receber o documento. Destacou o esforço de reflexão
revelado.
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Diretor
Fez o ponto de situação relativamente ao início do ano letivo.
Estava tudo muito bem organizado. O ano letivo arrancou sem sobressaltos.
O crédito horário é sempre pouco para responder às necessidades.
Fez referência a algumas dificuldades, nomeadamente ao nível da falta de
funcionários.
A plataforma do Plano Anual de Atividades já apresenta melhorias.
Regista-se uma linha ascendente no que diz respeito ao número de alunos.
Os alunos do PIEF foram retirados da EB 23 Dr. José Neves Júnior estando
agora na Escola Secundária Pinheiro e Rosa.
Destacou a abertura do curso de ciências socioeconómicas na ESPR.
Registou o aumento do número de alunos nos cursos profissionais.
Informou que as AECs arrancaram e estão a funcionar dentro do esperado.

Ponto quatro

O PCA que estava na EB 23 Poeta Emiliano da Costa deixou de existir e os
alunos foram reintegrados nas escolas de origem.
Referiu que este ano haverá gestão de uma verba por parte dos
coordenadores de departamento.
Mostrou ao plenário a apresentação digital apresentada na reunião geral
Está concluída a pista de corta-mato feita na ESPR e será reparada a pista da
EB 23 Dr. JNJ.
Foi apresentado o documento “Equipas AEPROSA”.
João Teigão
Informou que a Parque Escolar tem manuais com informações técnicas sobre
as características dos espaços e equipamentos escolares a consultar em caso
de intervenções nestas áreas.

Presidente
Contextualizou e prestou esclarecimentos sobre o enquadramento legal.
Diretor
Fundamentou esta necessidade face à dimensão, volume, complexidade
técnica e pedagógica do agrupamento.
As assessorias técnico-pedagógicas contemplam o Pré-escolar, 1º Ciclo, 2º e
3º ciclos e Ensino Secundário num total de 17 horas.
Sérgio Vieira

Ponto cinco

Considerou positiva esta medida.
Celestino Amaro
Concorda com esta medida.
João Catarino
Uma vez que se trata de assessorias pedagógicas deve ser tomado em linha
de conta se os docentes que as vão prestar têm já serviço distribuído na área
administrativa ou pedagógica.
Aprovado por unanimidade.
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Foram apresentadas, discutidas e aprovadas por unanimidade as linhas

Ponto seis

orientadoras para a elaboração do orçamento - ano económico 2017.

Vasco Coelho
Alertou para o facto dos quadros das salas da ESPR não permitirem ver o que
é escrito.
Presidente

Ponto sete

Referiu o que está previsto na Semana Aberta do Conselho Geral que se irá
realizar na semana de 7 a 11 de novembro de 2016
João Catarino
Fez referência às dificuldades referentes às TIC e Informática verificadas nos
6 estabelecimentos de Pré-escolar e 1º Ciclo.
O Diretor informou que já está a tratar da questão com a CMF.

O redator: João Catarino
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