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ATA DO CONSELHO DE ESTABELECIMENTO 
18 DE JANEIRO DE 2018   

 
 

 
O Diretor iniciou a reunião às 17h05, no dia 18 de janeiro de 2018, após ter constatado que o quórum fora atingido 
(15/18). O diretor deu início à sessão e lembrou a ordem de trabalhos que foi aprovada: mapa de pessoal para o 
início do próximo ano letivo. 

 
 

PONTO 1 : o mapa de pessoal 

 
O diretor lembrou que a questão relativa ao mapa de pessoal já constava na agenda do anterior Conselho de 
estabelecimento, num contexto delicado de encerramento programado de apoio aos postos de professores 
“résidents” e na redistribuição de recursos do mapa de pessoal à escala mundial. 
 
Neste contexto de redistribuição de meios do mapa de pessoal à escala mundial, foi solicitada a abertura de 
um posto de professor “resident” em SVT (Ciências da Vida e da Terra) no precedente Conselho de 
estabelecimento. 
 
Este pedido teve em conta o número de funcionários “résidents” (dos 27 professores da primária, 12 são 
“résident”; um professor “résident” para 35 alunos no collège/lycée), sendo que o número de efetivos tem vindo 
a aumentar. Por outro lado, a escolha recaiu numa disciplina científica , SVT, com uma formação 
complementar em inglês, uma vez que é difícil recrutar professores em contrato local para estas disciplinas. 
Acresce que existe a hipótese de abrirmos uma segunda turma de ciências no secundário (2018-2019 ou 
2019-2020) e temos a intenção de consolidar a secção europeia. 

 
Este pedido será apresentado durante a reunião do comité técnico da AEFE, que terá lugar no dia 6 de 
fevereiro de 2018. Por isso, foi submetido previamente ao Conselho de estabelecimento. Aliás, foi esta a razão 
da convocação do presente Conselho de estabelecimento. O Diretor congratulou-se pela atenção particular da 
AEFE para com o LFIP e pela qualidade do diálogo com o setor geográfico. O representante dos professores, 
Pierre-Yves JACQUET, mostrou-se satisfeito com este facto, porém lamentou o encerramento anterior de um 
posto de professor “résident” na primária. O representante dos pais, Henri SIZARET, demonstrou também a 
sua satisfação perante o anúncio do Diretor e lembrou a importância de continuar a defender a qualidade do 
serviço prestado no estabelecimento. 
 
O diretor recolheu a opinião dos membros do Conselho de estabelecimento relativamente às alterações sobre 
a criação de um posto de professor “résident” de Ciências da Vida e da Terra, com uma formação 
complementar em inglês, para o ano letivo 2018-2019: unanimemente, o Conselho de estabelecimento votou 
favoravelmente. No final da votação, o diretor agradeceu aos membros do Conselho de estabelecimento. 

 
      Após ter sido abordado o assunto que constava da ordem de trabalhos, a reunião foi encerrada às 17h30. 

 
 
 


