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L Anexo

---Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta minutos, sob

a

presidência do professor David Pereira, reuniu o conselho acima indicado, com a presença dos elementos que
constam na folha de presenças (anexo l).
---Deu-se início à reunião com a seguinte ordem de trabalhos:----------------

--Ponto um - Apresentação

e tomada de posse dos elementos do Conselho Gera

- lnforma
--Ponto três - Escolha dos elementos representantes
--Ponto quatro - Outros Assuntos.------Ponto dois

da comunida

--No que respeita ao ponto um, os elementos do Conselho Geral presentes apresentaram-se e tomaram posse
para os próximos quatro anos.----------

--Relativamente ao ponto dois

o

Presidente,

o

Professor David Pereira, informou que deu conhecimento ao

diretor-geral da Administração Escolar, de acordo com

o disposto no ponto 3, do artigo 49.e do Regime

de

Autonomia e Gestão dos Estabelecimentos Escolares, publicado no Decreto-Lei n.s I37/2012, de 2 de julho, sobre
o processo eleitoral para este Conselho Geral. O professor David Pereira informou ainda que preside a esta reunião
na qualidade de presidente do Conselho Geral cessante, eleito para o quadriénio de 2OL3/2017, de acordo com o

disposto no artigo 35.e do Regulamento Eleitoral do Conselho Geral e até que se possa cumprir o disposto no
ponto 2 do artigo 13.e do Regime de Autonomia e Gestão dos Estabelecimentos Escolares, publicado no DecretoLei n.e t37 /2012, de 2 de julho.

--No que concerne o ponto três foram apresentadas

e discutidas as entidades representantes da comunidade com

maior relevo e pertinência para integrarem o Conselho Geral. Neste sentido os conselheiros presentes definiram
por ordem de preferência as seguintes entidades: Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, Associação de Hotéis e

Empreendimentos Turísticos

do

Algarve, Agência

de

Promoção

de Albufeira, Associação Jack petchey,

Supermercado lntermarché e Hipermercado Continente, Associação António Silva Leal, A Paróquia de Ferreiras e

a

Confraria de Bacchus de Albufeira. Estas entidades serão contactadas informalmente de forma a auscultar o seu
interesse e disponibilidade. De acordo com as respostas obtidas serão realizados contactos formalizados através

de ofícios. A próxima reunião ficará agendada para o próximo dia cinco de dezembro na qual já deverão estar

presentes todos os elementos constituintes do Conselho Geral e onde será realizada a tomada de posse dos
elementos representantes da comunidade

--No respeitante ao ponto quatro,

os conselheiros tomaram conhecimento de um processo que opõe um docente

à Diretora, com diferentes interpretações do Regulamento lnterno. Os novos elementos terão conhecimento da
documentação referente a este processo que se encontra pendente.---

-- A Representante

dos Pais e Encarregados de Educação, Paula Cunha, perguntou se na próxima reunião, do

Conselho Geral, já se iriam tratar de alguns assuntos ainda pendentes porque existiam algumas situações que
considera importantes serem abordadas, nomeadamente: o lnovar que considera uma excelente ferramenta de
comunicação para a família mas que está subaproveitado, não permitindo aceder, por exemplo, às notas dos
testes, e que em outros agrupamentos essa informação está disponível. Na próxima reunião os Representantes de
Pais presentes solicitaram que seja entregue

o relatório das aulas assistidas da Professora Mónica Aldeia.

Este

pedido foi efetuado no Conselho Geral de seis de fevereiro do ano letivo transato e ainda não foi obtida qualquer
resposta. A Representante de Pais supracitada questionou se seria apresentado o Plano Anual de Atividades do
Agrupamento e se este seria entregue na próxima reunião e perguntou se já tinha sido elaborado o Relatório com

o

Plano de Melhoria, na sequência da Auditoria da Avaliação Externa realizada ao Agrupamento.

A Diretora

informou que este iria ser enviado até ao final de novembro pelo que foi questionada se este seria facultado no
próximo Conselho Geral

--E nada mais havendo a tratar, foi lida, aprovada

O Presid

ntao

Rua do tgreja, S2OO-559 Fene¡ros Contribuinte:

e assinada a presente ata, dando-se por terminada a reunião.

A Secretária

600073840febfone: 289249960 Fax: 289249989 E-mail: geral@albufeiraor¡ental.pt

--

F

REPÚBLICA
PORTUGUESA
.MçÀO

DIREçÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOTARES - DSRAL
Agrupamento de Escolâs de Ferre¡ras - Cód, 145026
Sede: Escola Bás¡ca lntegrada de Ferreiras - Cód.3¿14898

CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS
07 de novembro de 2OL7
Elementos Presentes na Reunião
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Adélia Simões
Ana Carla Alves
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Eduardo Vital

Representantes do Pessoal
Docente

Flávio Correia
José Guilherme
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Ma Fátima Antão
Paula Pitarra

Representantes do Pessoal Não
Docente

Ç

øl-tot',

/*:__-

e).

Paulo Costa

Sandra Lino
Carol Bruno

Fa rro u

Gabriela Santos

tu

José Abreu

Representantes dos Pais e
Encarregados de Educação

Nuno Sousa
Paula Cunha
Sónia Cordeiro
José Carlos Martins Rolo

Representantes do Município de
Albufeira

Jorge ManuelAleluia
Clemente Carmo

w

MiguelCoelho

I
Representantes da Comunidade
Local

O Presidente do

Cessante

(Døvid Rodrigues Pereira)
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