Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento
de Escolas de Montenegro

ATA Nº 17 da Reunião da Direção da APEEM

Aos vinte e um dias do mês de Janeiro de dois mil e catorze, pelas dezoito
horas e quarenta e cinco minutos, realizou-se na sala número vinte e oito, da
Escola Sede do agrupamento de escolas de Montenegro, a primeira reunião da
direção da associação de pais e encarregados de educação do agrupamento
de escolas de Montenegro. Estiveram presentes: Catarina Marques, Felicidade
Simão, Paula Caipira, José Figueiredo e Francisco Leitão da Direção.
Estiveram ainda presentes Alexandra Rombinha da Assembleia Geral e Álvaro
Patrício do Conselho Fiscal.
A ordem de trabalhos foi a seguinte:
1- Informações;
2- Elaboração de um documento para alteração dos estatutos da APEEM
3- Outros assuntos relevantes.

1- Informações:
1.1 A Alexandra Rombinha começou por explicou que no âmbito do processo
de avaliação externa de que o Agrupamento de Escolas irá ser alvo, a equipa
de avaliação irá proceder a entrevistas, em painel, de várias pessoas, órgãos e
entidades ligadas à comunidade escolar. Assim, informou que já foram eleitos
os elementos representantes dos alunos do 2º e 3º ciclo, que irão integrar o
painel constituído por representantes dos alunos. O painel da APEEM será
constituído pela Catarina Marques e Alexandra Rombinha. Irá integrar o painel
do Conselho Geral, a Felicidade Simão. A presença de Álvaro Patrício e José
Figueiredo, neste painel, ficou sujeita a confirmação pelos próprios. De
seguida, foram ponderados os assuntos a abordar nessas entrevistas.
1.2 A presidente da direção informou que a APEEM está representada num
grupo de trabalho que vai elaborar/rever o projecto educativo para os anos
letivos 2014-2017. O papel da APEEM consiste em envolver os pais na
resposta a um questionário para identificação de necessidades. Assim, o
questionário será entregue a um total de doze pais/encarregados de educação,
de todas as escolas e ciclos de ensino do agrupamento.

1.3 A Felicidade e a Alexandra informaram que foram colocados trabalhos
realizados pelos alunos das disciplinas HGP e História do 3º ciclo, nos vários
estabelecimentos comerciais do Montenegro. Esta iniciativa, designada “Carga
de Trabalhos” resultou da colaboração do agrupamento de escolas do
Montenegro com a Junta de Freguesia e outras entidades, designadamente
estabelecimentos comerciais, do Montenegro.
1.4 Tendo a APEEM solicitado à Câmara Municipal de Faro informação acerca
da data prevista para o início da construção do telheiro na escola antiga do 1º
ciclo, foi respondido que tal irá acontecer no final do corrente mês de Janeiro
ou início de Fevereiro.
2- Os presentes debateram algumas ideias no sentido de agilizar os
procedimentos para a inscrição dos pais e encarregados de educação
na APEEM. Chegaram à conclusão de que a forma mais viável e
pragmática seria fazer passar uma lista em cada sala de aula, no início
de cada ano letivo, para que as pessoas interessadas se inscrevessem
no momento. Os professores/educadores fariam chegar essa lista ao
diretor de turma ou coordenador que estaleceriam a ponte de ligação
daqueles com a APEEM. A Catarina ficou de fazer uma proposta do
documento, assim como das necessárias alterações a efetuar aos
estatutos da APEEM, para servir de base de trabalho.
Foi ainda falado que deveria ser simplificada a inscrição dos sócios na página
da internet da APEEM, e que faria sentido integrá-la no servidor da escola. A
Catarina ficou de averiguar desta possibilidade.

3- Outros assuntos relevantes: a Alexandra manifestou a sua
preocupação relativamente ao relacionamento pedagógico estabelecido
entre professores e alunos. Opinou que a indisciplina não está a ser
tratada convenientemente e que deveria existir uma tutoria, que até está
prevista no regulamento do agrupamento.
Perante o adiantado da hora, e dada a seriedade e complexidade do tema,
decidiram os presentes agendar uma outra reunião, para o dia 11 de
Feverereiro, às 18h30, para o debater.

Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião.
Foi lavrada esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada.

(Catarina Marques)
_________________________________________________________

(Paula Caipira)
__________________________________________________________

Montenegro, 21 de Janeiro de 2014

