CONSELHO GERAL
(2015 / 2016)
ATA NÚMERO ONZE (11)
-------- Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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: Aprovação do Relatório do Plano Anual de Atividades de 2014/2015;----------------------------------Ponto dois: Aprovação do Plano Anual de Atividades para 2015/2016;-----------------------------------------------Ponto três: Apresentação dos Relatórios de Avaliação Interna de 2014/2015;--------------------------------------Ponto quatro: Aprovação da abertura do processo eleitoral para eleição dos Representantes dos
Pais e Encarregados de Educação e do Representante dos Alunos dos Cursos Noturnos no Conselho
Geral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não estiveram presentes na reunião os conselheiros Dra Andrea Santos e o Dr. João Francisco
Carvalho. Não esteve também presente o Sr. Alcino Monteiro, pois irá ser realizada uma nova eleição para
o representante dos alunos dos Cursos Noturnos no Conselho Geral. Em substituição do aluno Luís
Bezerra, tomou posse a aluna Andreia Filipa Brandão.-----------------------------------------------------------------------------Em representação do Instituto de Emprego e Formação Profissional esteve presente a Dra Annabelle
Pereira, não tendo contudo tomado posse pois a sua presença neste Conselho poderá ter um caráter
provisório. Apresentou documentação legal justificativa da sua presença.---------------------------------------------------A reunião teve início com a leitura da ata da última reunião, tendo sido esta aprovada pela
unanimidade dos presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Drª Maria Luisa Andrade informou que devido à saída do Conselho Geral da Drª Ana Paula Costa,
o Dr. Vítor Bem passará a ser o primeiro secretário e a Dra Natália Ferráz a segunda secretária.-----------------------Iniciou-se a reunião pelo ponto três da ordem de trabalhos, tendo a Dra Helena Almeida feito uma
exaustiva apresentação do Relatório de Avaliação Interna do ano letivo transato. No final foi louvada, por
todos os presentes, a qualidade do trabalho da equipa de Avaliação Interna.-----------------------------------------------Antes de dar seguimento à ordem de trabalhos, a Drª Maria Luisa Andrade distribuiu pelos
conselheiros cópias de uma carta que a docente Drª Isabel Filgueiras endereçou à Presidente do Conselho
Geral, com conhecimento do Diretor do Agrupamento. Nesta carta, a docente refere algumas situações
que considera serem anómalas no que diz respeito à constituição das turmas da disciplina de Educação
Moral e Religião Católica. Após leitura da carta pelos presentes procedeu-se à sua discussão. O Dr.
António Pinto leu um documento, por si redigido, onde refere os passos dados para a resolução dos
problemas apresentados e que os grupos/turma foram já reformulados. A conselheira Maria de Fátima
Monteiro esclareceu que no primeiro ciclo só em setembro foi proposto, aos encarregados de educação,
a possibilidade de inscrição em Educação Moral e Religião Católica. Houve uma reunião entre a
Associação dos Encarregados de Educação e a Direção, onde ficou reforçada a ideia da necessidade de
que, no futuro, essa inscrição seja realizada mais cedo. A Dra Isabel Marques, que fez parte da equipa de
matrículas, relatou não ter conhecimento de elementos dessa equipa tenham aconselhado a inscrição à
disciplina numa fase posterior. O Dr. Leonel Rocha aconselhou que deve haver mais cuidado no ato da
matrícula de modo a não serem feitas considerações sobre escolha de opções, não serem emitidas
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opiniões e que deveria ter havido mais diálogo para que esta situação se tivesse resolvido mais
precocemente. O Dr. António Pinto informou que no próximo ano letivo irá, junto da equipa das
matrículas, reforçar a ideia que não se deve emitir qualquer opinião sobre as escolhas das opções. A Drª
Maria Luisa Andrade sugeriu que de futuro, os docentes de Educação Moral e Religião Católica deverão
fazer parte da equipa de matrículas, assim como o coordenador dos cursos profissionais. Esta ideia foi
apoiada por todos os elementos do Conselho Geral presentes, que consideram que a disciplina de
Educação Moral e Religião Católica é importante para a formação cívica dos alunos e deve ser prioritário
valorizar a inscrição nesta disciplina, devendo o Agrupamento adotar medidas para promover a sua
frequência. O conselheiro Fernando Henrique Ferreira reforçou a ideia que a frequência de Educação
Moral e Religião Católica poderá ser também um contributo forte para o combate à indisciplina.--------------------A carta da Dra Isabel Filgueiras, bem como o documento elaborado pelo Dr. António Pinto seguem
em anexo a esta ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cumprindo o ponto um da ordem de trabalhos, o Dr. António Pinto fez a apresentação do Relatório
do Plano Anual de Atividades de 2014/2015, tendo este sido aprovado pela unanimidade dos presentes.---------No ponto dois da ordem de trabalhos, o Dr. António Pinto elucidou que para dar resposta ao pedido
de documentos efetuado pela Inspeção, o documento foi dividido em três partes: Plano de
Desenvolvimento Curricular, Plano de Melhoria Plurianual e Plano Anual de Atividades. É de salientar que
se teve a preocupação de concentrar as atividades nos dois últimos dias de cada período e que no terceiro
período os alunos com exames não deverão estar envolvidos em atividades que possibilitem saídas do
Agrupamento. Após a apresentação dos três documentos foi aprovado por uanimidade dos presentes o
Plano Anual de Atividades para 2015/2016.------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto quatro da ordem de trabalhos existiu já uma reunião da União das
Associações de Pais do Agrupamento, onde ficou decidido reconduzir três dos conselheiros
representantes dos Encarregados de Educação, entrando Maria José Oliveira em substituição da
consellheira Isabel Pimenta. Assim sendo, foram retirados os documentos para eleição dos
representantes dos encarregados de educação.------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovada a documentação para a eleição do Representante dos Alunos dos Cursos Noturnos no
Conselho Geral.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. António Pinto convidou todos os conselheiros a estar presentes no dia dezasseis de
novembro, pelas nove horas na sessão que dá início à Avaliação Externa do Agrupamento. Após essa
sessão será realizada uma reunião entre os elementos da Inspeção e os elementos do Conselho Geral.------------No final da reunião o conselheiro Dr. Paulo Cunha desejou a todos os presentes um bom ano letivo.--------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
O Secretário
Maria Luísa Andrade
Vítor Manuel Bem
_________________________________

_______________________________
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