APE
Assembleia Geral
Ano Letivo 2017/2018

Ata nº 1/2017
Aos dezasseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, pelas nove horas e trinta
minutos, reuniu-se a Association des Parents d’élèves da Escola les Alizés, em Assembleia
Geral Ordinária, na Cantina da respetiva Escola, conforme convocatória enviada, com a
presença dos membros do “Bureau” da APE, de Pais de Alunos, da Sra. Magali Prouteau
(Diretora) e Sra. Graziella CANIHAC, Embaixada da França. Da agenda da reunião
constavam os seguintes pontos:
1. Apresentação da escola;
2. Apresentação da APE, seus órgãos e dos novos membros do “Bureau”.
3. Balanço do início do ano letivo;
4. Perspectivas;
5. Questões diversas relativas a gestão escolar e á vida associativa
Obs.: A lista de presença encontrava-se disponível no átrio para assinatura.
Iniciou-se a reunião às 9h45mn com as boas vindas, do presidente Olivier GOMIS, aos
presentes.
1. Apresentação da escola
O 1º vice-presidente, José Alves tomou a palavra para fazer uma breve apresentação da
Escola, com um breve historial de que como foi criada e qual seria a sua finalidade. Falou da
homologação da Primária pelo Ministério de Educação Nacional Francês em parceria com a
AEFE (Agence pour l’Enseignement du Français à l’Étranger) e de sua importância no que
se refere a qualidade do ensino, na educação idêntica à do serviço público francês, e no facto
de que o diploma e nível escolar são reconhecidos em todo mundo. Esta homologação
implica, normalmente, cotizações anuais, formação contínua dos professores, controlo da
conformidade do ensino e recrutamento de professores titulares da Educação Nacional
Francesa.
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2. Apresentação da APE, seus órgãos e novos membros do “Bureau”
Dando continuidade, o 1º Vice-presidente fez a apresentação da APE, o seu modo de
funcionamento e gestão, das decisões que toma e das eleições dos membros de cada órgão.
De seguida, Maïmouna, membro cessante do Bureau, fez a apresentação dos novos membros
que foram eleitos na Assembleia de 17 de Junho de 2017: Olivier GOMIS, Presidente; José
Alves, 1º Vice-presidente; Jesuina Caixeirinho, 2º Vice-presidente; Tita Rocha, secretária e
Jandira Sanches, Tesoureira bem como os membros do Conselho Fiscal, Paula Martins e José
Mendes Correia, embora estes, estivessem ausentes.
Após apresentação dos membros, o Presidente abriu a candidatura para as vagas sem
ocupação de Secretário-Adjunto e Tesoureiro Adjunto e salientou da importância e
necessidade do “Bureau” ter por completo todos os seus membros, para que haja uma boa
gestão da Escola.
3. Balanço do início do ano letivo
A Administradora, Ando apresentou a escola como estabelecimento cosmopolita com
efetivos de diferentes nacionalidades e cujas percentagens são as seguintes: francesa (3,81%),
outras nacionalidades (19,49%) e cabo-verdiana (76,69%).
Salientou ainda a diversidade e riqueza cultural e a promoção plurilinguística, onde a língua
de ensino é o francês, que se ensina 2h por semana de português desde da maternal, 1h30mn
por semana de inglês desde da 1ª classe, espanhol desde do 7º ano e alemão no liceu. Existe
também o projeto FLE de apoio ao aprendizado da língua francesa.
O Presidente interveio e apresentou a como nova Diretora interina, a Sra. Magali Prouteau,

recrutada após demissão de Mr. Jaffre no fim do mês de Outubro de 2017.
A Diretora interina Magali, apresentou a vertente pedagógica do ensino na Escola Les Alizés.
A “Maternelle” e a Primária são compostas por 3 ciclos: 1º Ciclo (PS, MS e GS), 2º Ciclo
(CP, CE1 e CE2), 3º Ciclo (CM1, CM2 e 6ème). Realçou os resultados esperados no fim de
cada ciclo nas disciplinas de francês, matemática, outras disciplinas e avaliação (ver páginas
12 da apresentação da Assembleia Geral).
Ainda na vertente pedagógica, falou do Secundário que também é composto por 3 ciclos: 3º
Ciclo (6ème (ligado ao CM1, CM2 da primaria)), 4º Ciclo (5ème à 3ème) e 5º Ciclo (Second
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ao Terminale). Falou da organização das disciplinas, professores, diplomas e organização do
estabelecimento.
Informou que a comunicação entre professores e pais é feita através do Caderno de Ligação
para a primária e Caderno de Correspondência para o secundário (ver página 13 da
apresentação da Assembleia Geral).
Encerrou com a apresentação das realizações efetuadas no secundário: reforço da qualidade
do ensino através da criação do posto de CPE (gestão administrativa do secundário) e
implementação do Caderno de Classe e no Primário (implementação de FLE, visitas das salas
pela Direção, a criação da função de coordenador da maternal, de projetos em parceria com
a IFL).
A Administradora fez o balanço das melhorias efetuadas no local bem como seus
patrocinadores no que se refere a segurança: (i) instalação de uma guarita, câmaras de
vigilância, reforço e fecho dos portões (AEFE); (ii) espaço de jogos para a “maternalle”
(Banco Interatlântico e Ecobank) e construção de gabinete para a CPE (Embaixada de
França). Foram também efetuadas melhorias nos sistemas de informação: (i) Internet e (ii)
Placards para informação.
Foram ainda feitos alguns lembretes, nomeadamente, (i) horários; (ii) atrasos, são cobrados
custos de guarda à 1500 escudos acima 3 atrasos; e (iii) pagamento das mensalidades,
necessidade de respeitar os prazos e identificar os depósitos.
4. Perspectivas
4.1 Procurar parceiros para realização das atividades pedagógicas;
4.2 Reforçar os equipamentos das salas da maternelle;
4.3 Extensão da escola e dar seguimento aos pedidos de subvenções para financiamento;
4.4 Definição de uma estratégia de desenvolvimento.
5. Questões diversas relativas a gestão escolar e á vida associativa
a. A homologação da 6ª classe?
b. Recrutamento de um Diretor.
Neste propósito, um pai de aluno diz que um diretor vindo da França traz sempre
novas experiências e abordagem de gestão escolar.

3/4

c. Programa de recuperação dos alunos do CNED com baixos resultados
d. Manuais do CNED
e. Mr. Alain (pai de aluno) diz que não é normal os pais não participarem na vida
associativa da escola e que propõe que se deve analisar as listas de presença dos
associados, escrever aos ausentes pedindo satisfação do porque não participam nas
assembleias.
Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão às 12 horas. Da
mesma se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros do Bureau e anexa-se a
lista

de

presença

convocados……………………………………………………………….
Olivier Gomis, Presidente
______________________________________________________
José Alves, 1º Vice-presidente
__________________________________________________
Jesuina Caixeirinho, 2º Vice-presidente
___________________________________________
Tita Rocha, secretária
_________________________________________________________
Jandira Sanches, Tesoureira
____________________________________________________
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