CONSELHO GERAL
(2014 / 2015)
ATA NÚMERO DEZ (10)
-------- Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e quinze, 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: Emitir parecer sobre os critérios da distribuição do serviço letivo.---------------------------------------Ponto dois: Apreciação do Relatório de Avaliação do Comportamento e Disciplina.-------------------------------Ponto três: Aprovação das férias do Diretor.---------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro:Figura dos representantes dos Pais/Encarregados de Educação nos Conselhos de
Turma.
--------Não estiveram presentesna reunião os conselheiros, Dr. Armando Ferreira, Dr. Francisco Carvalho e
Sr. José Cardoso. Em substituição do Dr. Paulo Cunha esteve presente o Dr. Marco Magalhães.-----------------------A reunião teve início dando cumprimento ao ponto dois da ordem de trabalhos. Esteve presente a
Coordenadora da Comissão de Avaliação Interna, Drª Helena Almeida, que apresentouo Relatório de
Avaliação do Comportamento e Disciplina.O estudo realizado pela respetiva Comissão pretendeu fazer
um levantamento dos problemas existentes no agrupamento, relativamente à subárea “Comportamento
e Disciplina”, com vista à elaboração de um plano de melhoria. Foram apresentados os pontos fortes, os
pontos débeis e sugestões de estratégias de melhoria e/ou reforço de cinco referenciais relativos a
comportamento e disciplina, a saber: divulgação, conhecimento, responsabilização, cumprimento e
eficácia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em suma o comportamento e a indisciplina são identificados como fatores com peso significativo no
insucesso escolar, pelo que no relatório é apresentado um conjunto de boas práticas, que devem ser
mantidas e propõem algumas sugestões que decorrem da avaliação de cada um dos critérios definidos,
no referencial que consideram importante implementar.------------------------------------------------------------------------ Após a conclusão da apresentação,o Dr. Leonel Rocha referiu que a indisciplina não é um problema
deste Agrupamento, mas sim da comunidade e daí ser muito importante identificar os alunos que não se
reveem neste tipo de ensino e conduzi-los para outras escolas com percursos escolares alternativos. A
comunidade deve estar aberta a encontrar a melhor escola para cada aluno, para assim resolver este
problema que é transversal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os conselheiros elogiaram e agradeceram a disponibilidade e o trabalho realizado pela Comissão de
Avaliação Interna.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguidafoi lida e aprovada a ata número nove, com quatro abstenções-----------------------------------------Foi sugerido pelo Diretor, Dr. António Pinto, e aprovado por unanimidade, um voto de louvor à
aluna Ana Beatriz Martins que, ao serviço da seleção nacional do Desporto Escolar e em representação do
Agrupamento de Escolas D. Sancho I - Famalicão, conquistou 3 medalhas de ouro e um record europeu
dos campeonatos, no Campeonatos da Europa de Desporto Escolar, realizado em La Valetta, Malta de 08
a 12 de Julho de 2015.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto um da ordem de trabalhos, o Diretor, Dr. António Pinto, apresentou oscritérios da
distribuição do serviço letivo, salientando os seguintes pontos: os alunos da docente de Português, que
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não conseguiu cumprir os conteúdos planificados, irão ter um reforço na carga horária no próximo ano
letivo, de forma a recuperar esses mesmos conteúdos; os alunos de décimo ano irão ter um reforço de
quarenta e cinco minutos nas disciplinas de Português e Matemática; o crédito horário será distribuído
pelas disciplinas sujeitas a exame nacional; foram dadas indicações claras para que as turmas tenham no
máximo vinte e seis alunos. Posto isto, os critérios de distribuição do serviço letivo foram aprovados por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto trêsforam aprovados por unanimidade as férias do Diretor, que irão
ocorrer entre 20 e 31 de julho, 24 a 28 de agosto e 9 a 20 de novembro. ---------------------------------------------------Relativamente ao último ponto da ordem de trabalhos a Presidente deste Conselho leu os deveres
dos representantes dos Pais e Encarregados de Educação nos Conselhos de Turma, já aprovados em
Conselho Pedagógico e que irão constar do artigo 107º do Regulamento Interno. O Dr. Leonel Rocha deu
os parabéns por esta medida e sugeriu uma maior valorização dos pais que se disponibilizam para este
cargo, acrescentando que seria importante uma reunião anual destes com a direção da escola. O
conselheiro Fernando Henrique Ferreira referiu que este ano letivo já se realizou uma dessas reuniões. Foi
aprovada, por unanimidade, a nova redação doartigo 107º do Regulamento Interno.-----------------------------------A Drª Maria Luísa Andrade questionou se as reuniões de terceiro período com os Encarregados de
Educação tinham sido realizadas, ao qual o Sr. Fernando Henrique respondeu que, apesar de terem sido
realizadas, nem todos os Encarregados de Educação tiveram conhecimento das mesmas.Sugeriu que as
respetivas convocatórias sejam também divulgadas no site da escola.------------------------------------------------------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
A Secretária
Maria Luísa Andrade
Ana Paula Costa
_________________________________
_______________________________

Página 2

