AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 DE ABRANTES

Reunião Ordinária do Conselho Geral
Ata nº. 17
[Ano letivo 2016-2017]
Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezassete, pelas dezanove horas, sob a presidência
da professora Ana Paula Fernandes, Presidente do Conselho Geral, reuniu o Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas N.º 2 de Abrantes, na Sala E. 1.18 da Escola sede, conforme
convocatória datada de vinte e quatro de fevereiro de dois mil e dezassete.----------------------------Verificada a lista dos membros que assinaram a folha de presenças anexa à presente,
encontrava-se o Conselho Geral em condições de reunir e deliberar. Não estiveram presentes os
conselheiros Sandra Gomes, Vítor Hugo, Flávio Chaves, Bruno Tomás e Celeste Simão. -------------Ponto um – Informações.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente do Conselho Geral referiu que reencaminhou para todos os conselheiros o
Contraditório ao Projeto de Relatório da Avaliação Externa - IGEC, Carta Educativa, e II Relatório de
Monitorização do Projeto Educativo Municipal (PEM), elaborado pela equipa do Observatório do
PEM. Todos estes documentos devem ser sujeitos a análise pelo Conselho Geral em reunião
posterior;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Diretor prestou alguns esclarecimentos sobre a Semana da Educação que irá decorrer nos dias
quinze e dezasseis de março. Referiu, também, que o Agrupamento irá participar no Programa E360,
programa interativo piloto, da responsabilidade do Ministério da Educação, que substituirá o
Programa Alunos e será interativo com os pais e encarregados de educação. A EPDRA também
aceitou o convite para participar no Programa. O Agrupamento de Escolas Nº 1 de Abrantes não
aceitou participar no Programa. Referiu que foram colocados alguns assistentes operacionais no
Agrupamento, nomeadamente na Escola António Torrado e que haverá um Concerto de Coro e
Orquestra de Câmara que decorrerá no Dia do Pai. Será um concerto de música moderna ligeira.
Referiu o impacto que as peças de teatro dinamizadas pelos alunos do Curso Profissional de Teatro
e Representação estão a ter, notando-se já uma adesão significativa de público. Considerou que,
por esta razão, deveria constar da agenda cultural da Câmara Municipal de Abrantes.-------------------Ponto dois- parecer sobre o perfil do aluno.-------------------------------------------------------------------------[CG_17]
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Procedeu-se à análise e discussão do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, tendo-se
elaborado um parecer sobre o mesmo.--------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a registar, deu-se por encerrada a reunião, pelas vinte horas e cinquenta
minutos da qual se lavrou a presente ata que, depois de ser lida e aprovada, vai ser assinada pela
Presidente e pelos secretários, Celso Silva e Vicente Simões.----------------------------------------------------A Presidente:___________________________________________________________
O Secretário:____________________________________________________________
O Secretário: ___________________________________________________________

[CG_17]

