CONSELHO GERAL
(2015 / 2016)
ATA NÚMERO TREZE (13)
-------- Aos três dias do mês de março de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas e trinta minutos, reuniu
o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, sob a presidência da Drª Maria Luisa Andrade,
com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Apreciação dos resultados da avaliação externa;-------------------------------------------------------------Ponto dois: Emissão de recomendações para a elaboração do Plano de Melhoria.--------------------------------Não esteve presentena reunião, e em consequência não tomou posse,oEng. Jaime Vilas Boas
Oliveira, representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Estiveram também ausentes a
aluna Andreia Brandão, o Dr. João Francisco Carvalho, o Dr. Mário Passos,a Dra. Maria Isabel Marques –
que se encontra numa visita de estudo – e o Dr. Armando Jorge Ferreira – que se encontra de licença de
nojo. Estiveram presentes oDr. Marco Magalhães e aDrª Sandra Ferreira em representação do Dr. Paulo
Cunha e do Dr. Leonel Rocha.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iniciou-se a reunião com a leitura da ata da reunião anterior, tendo esta sido aprovada com três
abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes da ordem de trabalhos, o Dr. António Pinto informou que a Escola esteve envolvida com
cedência de instalações e assistência logistica na final nacional do campeonato de corta-mato escolar. A
Escola recebeu elogios pela colaboração prestada e pela dedicação de todos nesta atividade.-------------------------No primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Dr. António Pinto apresentou o relatório da avaliação
externa. Como ponto muito positivo, verifica-se que o Agrupamento D. Sancho I recebeu a avaliação de
Muito Bom em todos os dominios (Resultados, Prestação do Serviço Educativo, Liderança e Gestão).
Relativamente aos resultados académicos, estes situam-se acima dos valores esperados e quanto aos
resultados sociais verifica-se que estes são favoráveis ao Agrupamento. Tem-se constatado um aumento
da indisciplina, facto que também se verifica a nível nacional, motivado pelo aumento da escolaridade
obrigatória. Uma medida a ponderar pelo Agrupamento é a da passagem de mais turmas para o turno da
tarde, de modo a reduzir o grande número de alunos que atualmente frequenta o turno da manhã.----------------A equipa de avaliação realçou vários pontos fortes no desempenho do Agrupamento, salientando a
diversificação da oferta educativa e formativa promotora de princípios de solidariedade e
responsabilidade, com efeitos na formação integral das crianças e dos alunos. Foi também reconhecido
como um ponto forte a grande abertura do Agrupamento ao meio envolvente.-------------------------------------------No relatório são referidas algumas áreas onde o Agrupamento deve incidir prioritariamente os seus
esforços para a melhoria, nomeadamente o desenvolvimento sistemático de práticas laboratoriais e de
atividades experimentais no ensino das ciências, na educação pré-escolar e no ensino básico, com
reflexos positivos na motivação e na aprendizagem das crianças/alunos.----------------------------------------------------O Dr. António Pinto referiu que é bom que se reconheça que o Agrupamento se encontra a
funcionar muito bem, estando toda a comunidade educativa de parabéns. Informou também o Conselho
que o Livro de Ponto Eletrónico continua à espera de verbas para ser implementado e que o controle de
entrada dos funcionários da Escola-Sede está já em funcionamento.--------------------------------------------------Página 1

--------O Dr. Marco Magalhães referiu que se prevê uma intervenção em toda a Escola Dr. Nuno Simões,
tendo já sido feito um levantamento e análise de custos – com exceção do pavilhão – das obras a realizar.
--------O Dr. António Pinto informou que haverá uma inspeção da autoridade Nacional de Proteção Civil no
dia vinte e quatro de março. Antes dessa data, realizar-se-á um simulacro. A Dra. Maria Luísa Andrade
referiu que serão os Bombeiros Famalicences os presentes nessa inspeção, mas que será enviado um
convite aos Bombeiros de Famalicão para também estarem presentes, uma vez que existe um protocolo
de cooperação com esta Associação.---------------------------------------------------------------------------------------------------No segunto ponto da ordem de trabalhos, a Dra. Maria Luísa Andrade informou que alguns
elementos do Conselho Geral se reuniram e sugeriram algumas medidas para constar do Plano de
Melhoria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. António Pinto referiu que o Plano de Melhoria visa dar resposta aos pontos débeisapontados
à escola e referidos no relatório de avaliação externa, e que o mesmo foi já enviado a todos os docentes.---------O Conselho Geral entendeu fazer as seguintes recomendações, para constar no Plano de Melhoria e
a serem levados ao próximo Conselho Pedagógico:Analisar as estruturas que estão a funcionar menos
bem e retirar-lhes horas para concretizar as medidas preconizadas no plano de melhoria;Avaliar as
atividades e resultados dos Departamentos Abertos;Afixar e divulgar melhor os horários dos
Departamentos Abertos na página da escola e pelos Diretores de Turma;Quinzenalmente trazer à escola
Dr. Nuno Simões o primeiro ciclo e o pré-escolar para aulas laboratoriais;Prever, desde o início do ano
letivo, as aulas de apoio dos alunos do Ensino Básico; Flexibilizar os horários dos apoios com
responsabilização, no sentido de os rentabilizar e tornar mais atrativos, permitindo a sua alteração
pontual ou sistemática pelos professores e alunos da turma, para irem ao encontro dos interesses de
todos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Dra. Natália Ferraz referiu a necessidade de ser realizado um maior acompanhamento para
orientar os alunos na escolha das áreas do décimo ano.--------------------------------------------------------------------------O Dr. Marco Magalhães abordou a existência de cursos com nível de empregabilidade baixa. Assim,
é importante sensibilizar os alunos e respetivos encarregados de educação para que, na escolha do curso,
a opinião do Serviço de Psicologia e Orientação seja levada em conta.--------------------------------------------------------O Dr. António Pinto realçou que os cursos profissionais existentes na Escola D. Sancho I têm bons
índices de empregabilidade. O curso de Manutenção Industrial-Eletromecânica é o de maior
empregabilidade, sendo contudo o curso onde existe maior dificuldade em preencher as vagas.
Atualmente, existem dezoito turmas de ensino profissional na Escola D. Sancho I, seis em cada um dos
anos do ensino secundário. No próximo ano letivo, prevê-se também a existência de seis turmas de
ensino profissional no décimo ano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Plano de Melhoria foi aprovado pela unanimidade dos presentes.--------------------------------------------------Na próxima reunião do Conselho Geral está previsto que sejam analisados os resultados escolares
do Agrupamento bem como a questão da indisciplina.----------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ataque,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.-----------------------------------------------------------A Presidente
O Secretário
Maria Luísa Andrade
Vítor Manuel Bem
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