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CONSELHO GERAL

Convocatória n.o 35

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

do quadriénio 2017 /2021, para uma reunião a ter lugar no próximo dia 27 de novembro (quarta-

feira), pelas l8h30m, na sala I da Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Ferreiras.

A reunião terá a segu¡nte ordem de trabalhos:

1. lnformações;

2. Aprovação das assessorias técnico-pedagógicas da Direção;

3. Ponto de situação das obras na Escola Básica Professora Diamantina Negrão;

4. Ponto de situação do Plano Anual de Atividades;

5. Outros assuntos.

Com os meus melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho Geral

Ferreiras, 20 de novembro de 2019

Flávio Correia

Ruo dd lgre¡d,8200-559 Ferrehas ContrÍhu¡nte:6(n073840'leleÍone: 289249950 Fax:289249989 E-mail: geral@albufe¡raoriental.pt





fnvtú

F n¡p¡JsucA
PORTUGUESA
.deçÀo

SA..-DA'VEL
MEN*FE
rz ä-

DtREçÃo GERAL Dos ESTABELEctMENToS EscotAREs - DsRAL

Agrupamento d€ Escolas dê terreirâs - Cód. 145026

sede: Escola Básica lnteßrada de Fe¡r€¡ras - cód. 3¡14898

ATA DE REUNIAO DO CONSELHO GERAL
20t7 -202t

34a ReuniãoAgrupamento de Escolos de Ferreirqs

Esta ata contém:

3Páginas | 2Rnexos
I

---Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 Ferraz, Sub-diretor, esteve presente em substituição da Diretora

---Deu-se início à reunião com a seguinte ordem de trabal

1. lnformações;

2. Aprovação das assessorias técnico-pedagógicas da Direção

3. Ponto de situação das obras na Escola Básica Professora Diamantina Negrão;

4. Ponto de situação do Plano Anual de Atividades;

5. Outros assuntos.

---No ponto um, o presidente lembrou o sucesso da cerimónia de entrega dos Quadros de Valor

e Excelência em outubro, deixando um agradecimento aos professores e funcionários que nela

colaboraram, assim como à Câmara Municipal de Albufeira por nos ceder o Auditório, aos

patrocinadores dos prémios e à paróquía de Ferreiras que sempre nos disponibilizou o seu

centro paroquial que estava, provou-se pela enorme afluência, a ser demasiado pequeno. No

próximo ano serão introduzidas algumas alterações de horário e de logística, de modo a

salvaguardarem-se a segurança e uma melhor acomodação de todos os que quiserem ir assistir

e a quem não queremos fechar as portas

---Concordando com o descrito acima o Conselheiro José Guilherme não quis deixar de

comentar que o critério de performance da escola está apenas centrado nas áreas cognitivas,

não valorízando as áreas das expressões. Na sua opinião, esta tendência é limitadora e não está

de acordo com uma visão mais integral e humanista da escola, que acha ser mais positiva, indo

ao encontro da escola e ensino do futuro.
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---O presidente questionou depois o Sub-diretor acerca das compras do mater¡al que se espera.

Este referiu que estão para chegar muito em breve cerca de quarenta e cinco computadores,

trinta quadros e várias colunas de som a distribuir pelo Agrupamento. Entretanto até final de

janeiro chegará todo o material para as aulas das disciplinas de Educaçäo Visual e Tecnológica,

de Música e de Educação Física

---Foi depois questionado quanto ao ponto de situação dos contentores e de soluções para o

crescente número de alunos e falta de salas, nomeadamente na E.B. de Ferreiras. O Sub-diretor

respondeu que os contentores são provisórios e que estão a ser tomadas iniciativas para a

aquisição de terrenos para a ampliação da E.B. de Ferreiras e do J.l. de Ferreiras. Também

questionado, o conselheiro José Carlos Rolo confirmou as referidas iniciativas, referindo que a

Câmara Municipal está consciente dos problemas atuais e planeia o futuro, tendo em conta as

habitações já aprovadas para construção em Ferreiras e o crescente afluxo de estrangeiros.

Comprometeu-se ainda a tomar conhecimento pessoalmente das dificuldades nos acessos ao

J.l. de Vale Carro que se prolongam devido a obras particulares, depois da conselheira Fátima

Antão voltar a mencionar o facto que se arrasta há meses.

---Acerca da colocação de mais pessoal não docente, o conselheiro José Carlos Rolo confirmou

que estão a ser ultimados os trâmites legais para a colocação de novos funcionários em janeiro.

---Por fim, quanto às turmas com docentes por colocar ou com docentes em sucessivas baixas

médicas de curta duração, o Sub-diretor assegurou que a Direção está consciente das

dificuldades de colocação ou aceitação de docentes e procedeu a medidas que incluem a

distribuição de horas extra a professores já colocados, aulas suplementares às turmas

prejudicadas, redução de horários para os tornar acumuláveis e de mais fácil aceitação e o

diálogo com docentes em baixas médicas sucessivas.

---No ponto dois, o Conselho pronunciou-se favoravelmente quanto aos assessores

apresentados, aprovando a lista apresentada por unanimidade (anexo ll).

---No ponto três, o presidente questionou o Sub-diretor e o Conselheiro José Carlos Rolo sobre

o estado das obras na escola Professora Diamantina Negrão. O Sub-diretor referiu que a

primeira fase das.obras- bloco de seis salas de aula - está aprovada e que se espera que estas

comecem em fevereiro para estarem prontas ainda a tempo do início do próximo ano letivo. A

segunda fase - cantina e pavilhão - tem início previsto para o verão. O conselheiro José Carlos

Ruø dø lgreio,8200-559 Ferre¡ros Contñbuinte:600073840TeleÍone: 289249950 Fax: 289249989 E-mail: geral@albufe¡raor¡ental.pt



Rolo confirmou as todas as informações, lembrando, porém, as dificuldades de contratação de

empreiteiros, facto que pode alterar as datas previstas

---No ponto quatro, foi referido que o Plano Anual de Atividades deste ano está quase

finalizado, estando a ser ultimado o novo link para consulta na página do Agrupamento. O

orçamento camarário para este ano letivo já está aprovado e estará disponível ainda antes do

final do mês de dezembro. Destacou-se o novo Plano das Artes do Agrupamento e a sua

parceria com a Banda Filarmónica de Paderne e a Câmara Municipal de Albufeira. O Plano

Anualfinal será aprovado na próxima reunião ordinária

---No ponto cinco, o conselheiro José Abreu lembrou que o parque de recreio da E.8.1 dos

Brejos precisa de manutenção urgente, permitindo que as crianças nele voltem a brincar em

segurança. O Sub-diretor referiu que ia voltar a falar com a engenheira camarária responsável

pela segurança dos parques infantis e mencionar-lhe este caso que pensava estar resolvido. ---
---E nada mais havendo a tratar, foi lida, aprovada e assinada a presente ata, dando-se por

terminada a reunião

o dente A secretária
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E8 de P¿derne, tBde ferreiras, il de Fer€úas, Jl d€ Vâ¡e de Serer tB Prof.. Oiamånl¡n¿ Nqrâo, f8 de &€los, tß1 de foñtðinhór, tB de Olhosde Ágsa, ttdÊ Vå¡e Côrro, Jt de Våle Car¡o

AssEssoRrAs rÉcn¡co-pro¡eóe tcRs À o¡n¡çÃo

Eu, Maria lsabel Mateus, na qualidade de Diretora do Agrupamento de Escolas de Ferreiras e no cumprimento do

artigo 37.e do Regulamento lnterno, solicito a continuidade dos mandatos iniciados no ano letivo transacto quanto

às assessorias técnico-pedagógicas.

As horas de assessoria da docente Geraldina Maria Vaz de Araújo Pinheiro Lopes não são contabilizadas no crédito

horário, uma vez que a docente se encontra com dispensa total da componente letiva por decisão de Junta

Médica.

As assessorias dos docentes António Francisco Ferreira Martins, Verónica Bandeirinha Martins e Geraldina Maria

Vaz de Araújo Pinheiro Lopes desenvolver-se-ão, nomeadamente, nas seguintes áreas:

-Planificação de projetos;

- Área disciplinar;

- Procedimentos administrativos na área de alunos.

Ferreiras, 27 de novembro de 2019

A Diretora

(Maria lsabel Mateus)

Verónica Bandeirinha Martins

Rui Manuel das Dores Marques

Geraldina Maria Vaz de Araújo Pinheiro Lopes

António Francisco Ferreira Martins

Ana Paula Rodrigues Vieira

Nome do docente

Apoio à Coordenação da Unidade de

Albufeira

Apoio na área da lnformática

Apoio à Coordenação da Unidade de

Albufeira

Apoio à Coordenação da Unidade de

Albufeira

Apoio na área da Educação lnclusiva

Função

1

2

23

2

2

Carga horária

(tempos de 50 min)
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