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CONSELHO GERAL 
 

Síntese da 6ª reunião realizada no dia 5 de abril de 2017 
 
 
 

Ordem de trabalhos 
 

PONTO UM: INFORMAÇÕES 

A presidente do conselho geral deu as seguintes informações: 

• Participou, a convite da diretora do agrupamento e enquanto presidente do conselho geral, na cerimónia de entrega 

da bandeira eTwinnig ao agrupamento e do  certificado do Selo de Qualidade atribuído à docente Ana Luísa 

Gonçalves, que teve lugar no dia 24 de março às 10h30m na Biblioteca Municipal de Faro; 

• Nos dias 15 e 22 de março tiveram lugar, na escola secundária e na EB 2,3, respetivamente, as reuniões para eleição 

dos alunos das comissões eleitorais para a votação das propostas do orçamento participativo (as atas encontram-se 

arquivadas no dossier do CG); 

• No dia 24 de março decorreu na escola secundária e na EB 2,3 a votação das propostas, tendo sido vencedoras as 

seguintes propostas: “Sistema ping-pong”, na EB 2,3 e “Música nos intervalos”, na escola secundária. 

A diretora deu as seguintes informações: 

• A diretora do agrupamento informou o Secretário de Estado da Educação do interesse e disponibilidade do 

agrupamento em participar, no próximo ano letivo, no grupo de escolas piloto para a flexibilização curricular, a 

implementar nos 5º, 7º e 10º anos; 

• Foi enviada a proposta de rede do ensino secundário profissional, a qual contempla as seguintes ofertas:Técnico de 

Fotografia: Técnico de Segurança e Salvamento em Meio Aquático, Técnico/a de Cozinha/PastelariaTécnico/a de 

Restaurante/Bar, Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva, Técnico de Apoio Psicossocial, Técnico/a de Desporto, 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, Técnico de Apoio à Infância, Técnico/a de Informação e Animação 

Turística; 

• Foram destituídos os órgãos sociais da associação de estudantes por razões de quebra muito grave da relação de 

confiança. 

 

PONTO DOIS: PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA – CONTRIBUTOS 
 

•  Foi operacionalizado pelo CG, conjuntamente com a diretora, o processo de recolha de contributos para o 

documento “Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória” (em anexo à ata);  

• Os contributos recolhidos com recurso a um formulário foram os seguintes: 

i) Princípios: O Departamento de Educação Especial concorda com todos os princípios referidos no documento, 

salientando o ponto c  “Incluir como requisito de educação …”; Adequados; Os que consideramos mais 

importantes são: Um perfil de base humanista e a contribuição para o desenvolvimento sustentável. 

ii) Visão: O Departamento de Educação Especial concorda com todos os pontos referidos no documento, 

salientando o ponto 2 “ livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia”; É 

coincidente com a perspetiva do professor e seria bom que coincidisse com a dos EE e dos alunos; O aluno 

deverá ser livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia e apto a continuar a 
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sua aprendizagem ao longo da vida, como fator decisivo do seu desenvolvimento pessoal e da sua intervenção 

social; O conteúdo presente nesta vertente está de acordo com a opinião da turma. 

iii) Valores: O Departamento de Educação Especial concorda com todos os pontos referidos no documento, 

salientando o ponto “ Responsabilidade e integridade”; Desenvolver nos alunos a cidadania, participação, 

curiosidade, reflexão e inovação; Nada a acrescentar, uma vez que os valores previstos são fundamentais. 

iv) Competências – Chave: todas as competências referidas no documento são consideradas essenciais. 

v) Implicações Práticas: O Departamento de Educação Especial concorda com todos os pontos referidos no 

documento; A concretização de várias competências passará pela alteração dos planos curriculares em vigor nos 

diversos ciclos, nomeadamente ao nível da “sensibilidade estética e artística” e da “consciência e domínio do 

corpo”; Há ainda que referir que nem todas as expressões artísticas têm sido, ou são, contempladas pelos 

diferentes planos curriculares, nomeadamente, dança, canto, expressão dramática, etc. - algo completamente 

incompatível com a atual realização de exames nacionais de acesso ao ensino superior; Abordar os conteúdos de 

cada área do saber associando-os a situações e problemas presentes no quotidiano da vida do aluno ou 

presentes no meio sociocultural e geográfico em que se insere, recorrendo a materiais e recursos diversificados;  

Criar na escola espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e responsavelmente; Todos os alunos 

referiram que as implicações práticas previstas estão de acordo com o perfil que se espera de um aluno, no final 

do 12.º ano. 

• Os contributos acima referidos serão inseridos no formulário divulgado pelo ME. 

 

PONTO SEIS: OUTROS ASSUNTOS 
 

• Foi agendada a próxima reunião do CG para o dia 26 de abril pelas 19h. 

 

 

 

Quarteira, 7 de abril de 2017 

                        O Conselho Geral 


