CONSELHO GERAL
(2016 / 2017)
ATA NÚMERO DEZASSEIS (16)
-------- Aos três dias do mês de novembro 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 do recurso da medida disciplinar aplicada ao aluno Diogo José Gois Martins,
alínea a) do artigo 36º da lei nº 51/2012 de 5 de setembro;---------------------------------------------------------------------Ponto dois: Aprovação do procedimento concursal para eleição do representante dos alunos dos
cursos diurnos ao Conselho Geral;------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Aprovação do Relatório do Plano Anual de Atividades de 2015/2016;---------------------------------Ponto quatro: Aprovação do P.A.A. 2016/17;--------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Proposta de alteração do artigo 22º do anexo I do Regulamento Interno.--------------------------Não estiveram presentes na reunião os conselheiros José Cardoso, Dr. Jaime Oliveira e Dr. João
Carvalho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião teve início com a leitura da ata da última reunião, tendo sido esta aprovada pela
unanimidade dos presentes, com três abstenções.---------------------------------------------------------------------------------Antes de se iniciar a ordem de trabalhos, a conselheira Fátima Monteiro interveio, referindo que a
mensagem menos positiva relativamente às atividades na Escola Dr. Nuno Simões pretendia ser
construtiva, o que, porém, lamentou não ter acontecido. A Dra. Luísa Andrade lembrou o dever de sigilo
relativamente às intervenções neste conselho.-------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o Dr. Leonel Rocha apresentou ao conselho a Dra. Sofia Fernandes com a nova
vereadora do Plouro da Juventude, em substituição do Doutor Mário Passos, ainda sem direito de voto, o
que adquirirá na próxima reunião, após a tomada de posse.---------------------------------------------------------------------Iniciada a ordem de trabalhos, apreciou-se o recurso da medida disciplinar aplicada ao aluno Diogo
José Gois Martins, atendendo aos procedimentos legais previstos e respeitados, e às atitudes e contexto
emocional do aluno, da mãe do aluno do diretor da escola e dos restantes professores envolvidos no
processo. A reclamação foi, então, submetida a votação, tendo sido indeferida por unanimidade, por falta
de fundamento legal, atendendo a que o documento surgiu fora do prazo de reclamação, o aluno é de
maior idade, sendo ilegitimamente representado pela sua mãe, o diretor cumpriu todas as formalidades
legais no exercício da sua autoridade e o aluno foi encontrado em flagrante delito, tendo posteriormente
reconhecido a sua falha, pelo que lhe foi aplicada uma pena em conformidade com a mesma.------------------------Passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos, considerando que, por não existir representante
dos alunos dos cursos diurnos no Conselho geral, a partir de quatro de novembro, estará aberto o
processo concursal dos alunos dos cursos diurnos, que foi aprovado por unanimidade.
--------No âmbito do ponto três da ordem de trabalhos, o Dr. António Pinto fez a apresentação do
Relatório de Avaliação Interna do ano letivo transato, tecendo considerações que passaram pelo destaque
da eficácia interna de transição para o nono ano e pela melhoria do sucesso perfeito a Matemática,
indiciando a implementação de estratégias que surtiram efeitos positivos, no âmbito do Ensino Básico, as
taxas de transição em consonância com as metas definidas no Projeto Educativo, sendo parcialmente
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cumpridas no Ensino Secundário, na avaliação externa, as médias de quase todas as disciplinas que se
situam acima da média nacional, apesar de não estarem acima das metas do Projeto Educativo. No final o
Dr. António Pinto agradeceu a qualidade do trabalho da Equipa de Avaliação Interna, e em particular a sua
coordenação pela Dra. Helena Almeida, pela visão clara que apresenta dos resultados da escola, ajudando
a promover o sucesso escolar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. Leonel Rocha revelou-se impressionado com os resultados dos alunos no exame de
Matemática do nono ano, tendo-se, porém clarificado os mesmos e constatado que se estava a fazer uma
análise restrita e que as taxas de sucesso a Matemática foram de sessenta e sete por cento e que
melhoraram relativamente ao ano letivo anterior. Este recomendou que a escola se focasse na melhoria
destes resultados. O Dr. Jorge Ferreira sugeriu então que se começasse por colmatar os problemas
constatados no primeiro ciclo, para que os resultados não desmoronassem no nono ano. A Dra. Andrea
Santos salientou algumas das carências constatadas neste ciclo, nomeadamente a retirada das assessorias
e o raro apoio do psicólogo, que deveria dar prioridade a esta faixa. A conselheira Fátima Monteiro
divulgou a existência de uma empresa privada de apoio ao primeiro ciclo, com serviço gratuito por
articulação com a Segurança Social, que poderia ser uma solução a ter em consideração. O Dr. Leonel
Rocha sugeriu a adoção de uma nova plataforma intuitiva que poderá ser mais um recurso ao alcance da
escola, informando que a Câmara vai avançar com formação para professores. A propósito de diagnóstico
precoce, a autarquia prevê a criação de um gabinete de atendimento para avaliação psicológica precoce
para despiste de problemas e intervenção.-------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito dos resultados do Projeto TEIP, o Dr. António Pinto referiu que, nos seus vários eixos, se
cumpriram todas as metas definidas pelo Ministério da Educação, destacando a reestruturação do
Gabinete do Aluno, que passou a incluir duas estagiárias do Mestrado em Mediação de Conflitos da
Universidade do Minho que formarão alunos do décimo ano para a mediação das atitudes dos colegas em
sala de aula.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Dr. António Pinto fez a apresentação do Relatório do Plano Anual de Atividades de
2015/2016, tendo este sido aprovado pela unanimidade dos presentes. O Diretor elucidou que o
documento foi dividido em três partes: Plano de Desenvolvimento Curricular, Plano de Melhoria
Plurianual e Plano Anual de Atividades. Salientou que o último se centrará no tema “Sessenta anos da
Escola secundária D. Sancho I” que se comemorará a dezasseis de março. Acolheu a sugestão da
conselheira Natália Ferraz para a organização deste plano por anos de escolaridade, para facilitar a sua
análise pelos departamentos e conselhos de turma. ------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.-----------------------------------------------------------A Presidente
A Secretária
Maria Luísa Andrade
Luísa Natália Ferraz
_________________________________
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