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Agrupamento de Escolas de Ferre¡ras - Cód, 145026
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CONSELHO GBRAL

Convocatória n." 32

Convocam-se os elementos do Conselho Geral, eleitos e/ou designados para o mandato

do quadriénio20l7l202l,para uma reunião a ter lugar no próximo dia 19 de fevereiro (terça-

feira), pelas 18h30m, na sala 5 da Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Ferreiras.

A reunião teút a seguinte ordem de trabalhos:

1. Informações;

2. Análise a aprovação do Relatório Trimestral do 1o período do ano letivo 2018-2019;

3. Nomeação da Comissão Eleitoral para o Orçamento Participativo;

4. Aprovação do Plano Anual de Atividades;

5. Outros assuntos.

Com os meus melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho Geral

Ferreiras, 13 de fevereiro de 2019

Flávio Correia
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CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS

19 de fevereiro de 2019

Elementos Presentes na Reunião

Reunião 31

o do Geral

u'l 4
(Flóvio Eugénio Sqntos Correia)

Representantes da Comunidade
Local

Representantes do Município de
Albufeira

Representantes dos Pais e

Encarregados de Educação

Representantes do Pessoal Não
Docente

Representantes do Pessoal
Docente

Futebol Clube de Ferreiras

Agência de Promoção de
Albufeira - APAL

Santa Casa da Misericórdia
de Albufeira

MiguelCoelho

Jorge Clemente Carmo

José Carlos Martins Rolo

Sónia Cordeiro

Paula Cunha

Nuno Sousa

José Abreu

Gabriela Santos

Carol Bruno

Sandra Lino

Paulo Costa

Adélia Simões

Me Fátima Antão

Paula Pitarra

Ana Carla Alves

Eduardo Vital

José Guilherme

Flávio Correia
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Agrupamento de Escolas de Ferreiras - Cód, 145026
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 2Ot7l2O2L

3Le Reunião
Agrupamento de Escolas de Ferreirds

Esta ata contém:

5 Páginas 3 Anexos

---Aos dezanove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove pelas dezoito horas e trinta

minutos, sob a presidência do professor Flávio Correia, reuniu o conselho acima indicado, com

a presença dos elementos que constam na folha de presenças (anexo l). -----------

---O professor Victor terraz, Sub-diretor, esteve presente em substituição da Diretora.

---Deu-se início à reunião com a seguinte ordem de trabalhos:------------

1. Informações;

2. Análise aaprovação do Relatório Trimestral do 1o período do ano letivo 2018-2019;

3. Nomeação da Comissão Eleitoral para o Orçamento Participativo;

4, Aprovação do Plano Anual de Atividades;

5. Outros assuntos.

---A reunião iniciou com a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi previamente enviada a

todos os conselheiros, assim como todos os documentos analisados nesta

---No ponto um, o Sub-Diretor Victor terraz, começou por referir que as obras na Escola Básica

professora Diamantina Negrão são mesmo para avançar, conforme reunião que teve

recentemente com os arquitetos responsáveis, com a construção de novos laboratórios, uma

sala de lnformática e uma sala para cursos CEF. O plano inicial prevê que as obras se iniciem

durante os meses de abril ou maio, podendo ser aberto um acesso lateral na escola de modo a

minimizar os problemas de segurança e ruído. Outras obras na cozinha serão também

realizadas, nomeadamente a construção/ampliação de uma nova dispensa.---------

---O Sub-Diretor fez questão de esclarecer que a intenção destas obras é dotar a escola de

melhores itlfraestruturas e melhorar os horários das turmas, quase sempre dependentes da

falta de salas, e não aumentar o número de turmas.
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---Quanto ao apetrechamento destas salas, o Sub-Diretor continuou informando que o

orçamentado prevê todos os equipamentos incluídos, assim como todo o material didático com

dotações de vinte mil euros para cada das três unidades de segundo e terceiro ciclos a ser gasto

nas salas chamadas técnicas, como sejam as de Educação Musical, Educação Física, lnformática,

Ciências Naturais, Ciências Físico-Químicas e Educação Visual e Tecnológica. ---------

---No ponto dois, foi apresentado e aprovado o Relatório Trimestral do primeiro período do

ano letivo 2OI8-20L9, (anexo ll). No entanto, foi sugerido que os gráficos referentes ao

primeiro ciclo sejam apresentados à semelhança dos do segundo e terceiro ciclos, mais

sintéticos e gerais e não tão detalhados, perdendo-se a informação essencial no meio de tantos

gráficos

---No ponto três, foram apresentados os nomes a constar na Comissão Eleitoral que será

responsável pela execução do Orçamento Participativo desde a gestão das propostas à seleção

destas. Os critérios para as nomeações foram dois: as professoras coordenadoras dos Diretores

de Turma nas três unidades e os alunos eleitos no início do ano para Representantes dos

Alunos na sua Assembleia. Assim, pela Escola Básica de Ferreiras foi nomeada a professora Vera

Jorge e os alunos Filipe Carvalho, do oitavo E e Gabriel Osório, do oitavo C; na Escola Básica de

Paderne a professora lrene Lisboa e os alunos Micaela Xavier, do curso CEF e Nicky Wolf do

oitavo A e na Escola Professora Diamantina Negrão a professora Anabela Lima e os alunos

Alexandre Tavares, do sétimo B e Bianca Oliveira do oitavo C

---A Comissão foi aprovada por unanimidade.

---No ponto quatro, foi apresentado e aprovado o Plano Anual de Atividades (anexo lll),

destacando-se o grande número de atividades, visitas e eventos dinamizados pelos professores

e educadores do Agrupamento.

---No ponto cinco, foi novamente questionada a qualidade da limpeza, tendo o Sub-Diretor

referido que foi novamente transmitida à Câmara Municipal essa preocupação, sendo que é nas

Escolas Básicas de Paderne e Professora Diamantina Negrão que a limpeza é realizada de forma

mais deficiente, sobretudo pela falta de pessoal, pelo que a continuar assim o contrato com as

empresas responsáveis deveria ser revisto uma vez que recebem o mesmo, quer o trabalho seja

bem feito ou não.

---A professora Fátima Antão questionou ainda as obras em Vale Navio, obras essas que

condicionam o acesso e estacionamento no nosso Jardim de lnfância de Vale Carro. O Sub-
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Diretor informou que já reuniu com os responsáveis, tendo-lhe sido garantido que as obras

seriam rápidas e temporárias e ainda que iriam ser criados novos estacionamentos.

---Outro assunto discutido foi a atual lotação da Escola Básica de Ferreiras e a futura sobre-

lotação em breve, tendo em conta o crescimento populacional de Ferreiras, não só pelo fluxo

de emigrantes para o Algarve que temos sentido, mas principalmente pelas áreas residenciais

recentemente construídas e pelas já aprovadas para construção. Assim, estão já em discussão

formas de dar resposta a esta realidade presente e futura. O Sub-Diretor referiu que a Direção

já tem pensado nesta situação e as hipóteses mais realistas são a ampliação da escola para os

terrenos opostos ao portão do primeiro ciclo e portão da cozinha, alterando-se o arruamento

atual, ou a reconversão do local do atual pavilhão em salas de aulas e construção de novo

pavilhão. Outra alternativa seria a conversão do edifício do primeiro ciclo em salas de aula de

segundo e terceiro ciclos, uma vez que se encontram no mesmo compus escolar e a construção

de um novo bloco ou escola para o primeiro ciclo. Não havendo nada decidido é importante

encarar este assunto com a maior importância e brevidade.

---O Sub-Diretor quis ainda agradecer a ajuda da Junta de Freguesia de Ferreiras na

desinfestação das lagartas do pinheiro no Jardim de lnfância de Ferreiras de um modo tão

célere e eficaz.

---Por fim, as conselheiras Carol Bruno e Paula Cunha, da Associação de Pais da Escola

Professora Diamantina Negrão, questionaram os critérios da atribuição de verbas para os

autocarros das visitas de estudo, uma vez que houve uma viagem a Lisboa promovida pela

escola que representam paga pelos alunos e outra promovida pela escola de Ferreiras que foi

paga pela verba atribuída ao Agrupamento. O Sub-Diretor esclareceu que não se tratou de

dualidade de critérios nem de preferências. A questão foi de timing, ou seja quando o cheque

da verba atribuída pela Câmara Municipal chegou ao Agrupamento já a primeira visita referida

tinha sido organizada, sem contemplar verbas do Agrupamento. A partir de janeiro já todas as

visitas teriam a possibilidade de usufruir desse subsídio, como foi o caso da visita da Escola

Básica de Ferreiras. Tendo em conta que essa verba não conseguirá suportar todas as visitas, foi

sugerido que nos segundo e terceiro ciclos se mantivesse sempre no mesmo ano letivo as

visitas aprovadas a Lisboa ou a outro local mais longe do Algarve, de modo a que todos os

alunos tenham a oportunidade de participar nessa visita, pelo menos uma vez por ciclo.

Alterando-se o ano letivo, como aconteceu, inviabiliza essa oportunidade, beneficiando uns

Rua do lgreia,8200-559 Fefieirus Contribuinte:600073840Telefione: 289249960 Fax: 289249989 E-mail: geral@albufeiraoriental.pt



alunos em detrimento de outros. A sugestão foi anotada e será tida em conta na planificação

dos próximos Planos Anuais de Atividades.

--E nada mais havendo a tratar, foi lida, aprovada e assinada a presente ata, dando-se por

terminada a reunião.

O Presidente da reunião A na

Vk'¡ (L-arü,,
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Relatório do Plano Anual de Atividades, l.ePeríodo,
do Agrupamento de Escolas de Ferre¡ras, zoLglzoLg

O Plano Anual de Atividades tem como objetivo dar a conhecer, a toda a comunidade

educativa, as atividades que o Agrupamento de Escolas de Ferreiras traçou, para desenvolver ao

longo do ano letivo de 2018 e 2019.

Encontram-se disponíveis os links de registo, de consulta e de avaliação das atividades

propostas para o Plano Anual de Atividades, deste ano letivo. São os seguintes:

Link para resisto das at ividades Þ^^ - t^1altfì1o.

https://docs.google.co m/lorms/d/e/lFAtpQLSfrt0TDbRCb j.gmiEiDde3N 1o1q rctAh DgescoDyyegCEe
zQSA/vi ewfo rm ?usp=sf_l i n k

Link pa ra avaliacão das atividades do PAA - 20L8120L9:

https://docs.google.co m/forms/d/e/lFAlpQLScGwKZXq_iStywteyrRxlHau2nploDgJFXoMgJrEwuk

_Z2J 6w / vi ewfo rm ? u s p =sf_l i n k

Link para consulta das atividades do pAA - 201g12019:

htt p s ://d ocs. goo gl e. co m/s p re a d s h e ets/d/ 1 r8_W N n I X U VSj I o-
N y2VZ8j o OYga H cq 3 E 69 2 3 b G i QAc M/e d it ? u s p =s h a ri n g

Até à presente data estão propostas algumas atividades/projetos e visitas de estudo, em

maior número, relativas aos Jardins de lnfância e Escolas do l.e ciclo:

Visita de estudo ao Centro de Educação Ambiental de Albufeira;

Visita de estudo aoToo de Lagos;

o

a

Visita de estudo ao Zoomarine;

Visita de estudo à Kidzania;

a

3
a Atividades variadas no Centro Educativo do Cerro do Ouro;
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o Comemorações de datas importantes: Natal, Halloween, S. Martinho, Dia de Reis, Dia do

Pijama, Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia dos Namorados; Dia Mundial do Livro lnfantil, Dia

Mundial do Animal, Dia Solidário, Dia Mundial da Música, Dia Mundial da Dança, Dia da

lmplantação da República, Dia da Liberdade, Dia Mundial da Árvore e da Floresta, Dia do

Mar, Dia das Nações Unidas, Dia da Europa, Dia Mundial dos Oceanos, Dia Mundial da

Criança, Dia da Família, Dia Mundial da Erradicação da Pobreza, Dia Mundial da Alimentação

e os Santos Populares;

a

o

Festa de Natal e Páscoa;

Projeto Crianças Solidárias;

Cantar as Janeiras;

Projeto Pais na Escola;

Atividades da Proteção Civil;

Projeto a Família vem ao Jardim de lnfância"

Projeto "Mergulhar no Futuro" de adaptação ao meio aquático/Natação adaptada;

Meditação e relaxamento - Educação Especial;a

a Atividades de Minigolf;

Comemoração do Dia Mundial de Consciencialização do Autismo;

Edificação do T0;

Projeto lntegração - Equitação Terapêutica - Hipoterapia;

Projeto Uma história na Escola;

Brincar com as ciências;

a Participação no Desfile de Carnaval;

o Deslocação à Escola Fixa de Trânsito de Albufeira;

a

a

a

a

a

a

a

o

a

o

a

m

Ao Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira;
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a

a

À gibl¡oteca Municipal de Albufeira;

À Galeria de Arte do Pintor Samora Barros;

Aos Bombeiros Voluntários de Albufeira;

Guarda Nacional Republicana de Albufeira;

Ruínas de Milreu - Vilamoura;

Museu de Cera dos Descobrimentos de Lagos;

a

a

Deslocação ao Conservatório de Música de Albufeira;

Promoção e articulação entre ciclos, enquanto parceiros facilitadores da transição dos

alunos;

Visita de estudo por várias localidades do Concelho de Albufeira;o

a

o

o

a

o

a

o

a

Visita de estudo ao Centro Histórico de Albufeira;

lda às piscinas municipais de Albufeira;

À Quinta Pedagógica de Portimão;

Ao cinema do Algarve Shopping;a

a Ao Centro de Ciência Viva de Faro;

a Centro de Ciência Viva de Lagos;

A Quinta Pedagógica de Silves;

Parque do Crazy world - Algoz

Parque da Mina - Monchique;

Moinho de Paderne;

Exposições de trabalhos;

Projeto "Horta Escolar";

a

o

a

o

E
a Participação na "Hora do Conto" da Biblioteca Municipal de Albufeira;
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a Festa Final de Ano

Quanto às turmas dos 2.e e 3.e Ciclos foram propostas atividades/visitas de estudo:

a Participação no Projeto Literacia 3D;

a

a

Exposições de trabalhos;

Projeto: "Mergulhar no Futuro" de Adaptação ao Meio Aquático/ Natação Adaptada;

Participação de algumas turmas em atividades propostas pela Divisão do Ambiente da

Câmara Municipal de Albufeira;

Visita de estudo a Lisboa (Claustro dos Jerónimos e Museu da Eletricidade - Belém e

Assembleia da República), das turmas de 9.s ano de escolaridade da Escola EBI de paderne

e Escola Professora Diamantina Negrão e Cefs de todo o Agrupamento;

a Visita de estudo a Portimão -à Escola de Hotelaria de Portimão;

Visita de estudo ao Centro de Ciência Viva de Lagos;

Visita de estudo a Lisboa (6.es anos de Ferreiras e Paderne) ao Palácio de S. Bento e Teatro

"Ulisses" - Auditório Pedro Arrupe;

a

a

a

a

a

a

a

Visita de estudo dos 9.es anos a Lisboa para assistir à peça Auto da Barca do lnferno de Gil

Vicente;

Concurso Literário António Paiva;

Comemoração do Dia da Língua Portuguesa e CPLP;

Visita à Exposição "De lágrimas e de Lama", no EMA; Visita de estudo ao Aqueduto das

Águas Livres;

Projeto Coastwach;

Projeto Vigilante do Algibre - Visita de estudo à Fonte da Benémola;

Concurso de presépios;

a

3
a Projeto "Alemão em Cena";
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o Oficina de teatro em Alemão;

o Participação no Festival em Almada;

o Spelling Contest;

o Comemoração do Halloween;

o Concurso SuperTMatik;

o Atividade Matemática Divertida;

o Concurso Canguru Matemático 2Ot9;

o Atividades da Proteção Civil;

o Formação Desportiva de Surf - Praia da Galé;

o Formação Desportiva de Golf - Hotel Pine Cliffs;

o Participação no Corta-Mato Escolar;

o Campanha de Educação para a Saúde;

Observação de marés, na Praia Manuel Lourenço:

lll Encontro Desportivo de Alunos com Deficiência;

a

o

a

o Jantar de Finalistas da Escola 8.8.2,3 Prof.e Diamantina Negrão;

Festa de Final de Ano em Paderne;

Participação no Projeto da Fundação - Prime Skills: "Speak Out Chalenge" Saber falar em
público, pelas três unidades do Agrupamento.

Participação dos alunos no V Festival da Canção do Agrupamento;

Os Serviços de Psicologia: "Os Serviços de Psicologia e a Comunidade", Projeto "(Re) Agir

Violência Não, "Á Descoberta de Um Novo Ciclo", "Programa de Orientação Vocacional -
Traçando Caminhos", Projeto "P.A.S. - Partilha, Apoio, Sucesso", Consultadoria e Avaliação

e apoio psicopedagógico;

a

a

a

E
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Na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (E. M. R. C.) foram propostas visitas de

estudo pelos docentes da respetiva disciplina, de todas as unidades do Agrupamento:

o nos 5.es anos, com uma visita de estudo ao Santuário de Fátima;

o

a nos 6.ss anos, com uma visita de estudo à Herdade das parchanas;

nos 7.es anos, com uma deslocação a Vila Viçosa, Évora e Mértola;

nos 8.es visita de estudo a Lisboa e Sintra;

nos 9.es visita de estudo a Guimarães;

Comemoração do Dia de EMRC- Encontro Regional, no 1.e,2.s e 3.e ciclos

a

o

Relativamente ao Programa JCE (Juventude, cinema e Escola) participaram:

- na unidade de Ferreiras, sob a responsabilidade do professores Paulo Gouveia, o 6.e A e

8.s A;

- na unidade da Escola Professora Diamantina Negrão, o 6.sA e 8.e4, sob a responsabilidade

da professora Teresa Cativo;

-naunidadedePaderne,o6.eAeBeS.eAeBsobaresponsabilidadedoprofessorLuciano

Nunes

Ao olharmos para as atívidades, no âmbito dos vários departamentos disciplinares e de

caráter geral temos como exemplos: várias atividades e projetos; visitas de estudo; torneios dos

grupos/equipa de Desporto Escolar; Corta-mato escolar; participação das turmas de 6.s e 8.e anos

no Programa de "Juventude Cinema e Escola", com apresentação de 3 sessões de cinema no

Auditório da Câmara Municipal de Albufeira; Atividades no âmbito da Saúde Escolar; Atividades

várias de acordo com o Plano Anual de Atividades apresentado pelas Bibliotecas Escolares;

Participação dos alunos no Projeto da Fundação Prime Skills -Speak Out Challenge; participação no

Opto'Eu; participação de várias salas/turmas na elaboração de histórias para a Ajudaris; realização

das Festas de Finalistas - 9.e ano de escolaridade, nas unidades educativas de Albufeira e Paderne;

realização das várias eliminatórias e da Final do lV Festival da Canção; colaboração de toda a

comunidade escolar na elaboração do jornal do Agrupamento - "O Oriental" e participação de

algumas turmas em atividades propostas pela Divisão do Ambiente, da Câmara Municipal de

Albufeira.

a

a

E
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Em relação à realização das visitas de estudo para fora do concelho de Albufeira, este ano

letivo, foram geridas pelos Serviços Administrativos do Agrupamento a partir de uma verba cedida

pela Câmara Municipal de Albufeira, cerca de 50 propostas. Quanto à atribuição para todo o

Agrupamento de Escolas de Ferreiras: dentro do Concelho de Albufeira - as visitas de estudo

realizam-se sem limite (de acordo com a disponibilidade de transporte por parte da CMA. Foram

registadas, até ao momento, 339 visitas de estudo no portal da CMA e ainda, as participações dos

grupos-equipa do Desporto Escolar.

A Professora Responsável

(Coordenador Núcleo de Projetos)

Ana C na de Jesus

3




