CONSELHO GERAL
(2013 / 2014)
ATA NÚMERO TRÊS (3)
--------Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e catorze, pelas dezoito horas e trinta minutos,
reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, sob a presidência da Drª Maria Luísa
Andrade, com a seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Aprovação do relatório de contas de gerência;--------------------------------------------------------------------Ponto dois: Aprovação do Projeto Educativo;------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Aprovação da Rede de Oferta Educativa – Cursos Profissionais;---------------------------------------------Ponto quatro: Aprovação do protocolo – Famalicão Empreende.-----------------------------------------------------------Estiveram ausentes os seguintes conselheiros: João Miguel Lopes, representante dos alunos; Isabel
Maria Pimenta e Maria Mercedes Cardoso, representantes dos encarregados de educação; José Maria
Cardoso, representante dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão e João Malheiro Carvalho,
representante do Círculo de Cultura Famalicense.--------------------------------------------------------------------------------------A reunião teve início com a leitura e aprovação da ata número dois.------------------------------------------------------Antes da ordem de trabalhos, a Drª Maria Luísa Andrade informou que o ponto quatro da ordem de
trabalhos seria retirado, uma vez que na última reunião já foi aprovado o referido protocolo. Informou
também que enviará a todos os conselheiros um documento com uma tomada de posição sobre a escola
pública, de modo a que seja analisado e assinado pelos interessados.------------------------------------------------------------No primeiro ponto da ordem de trabalhos o diretor do agrupamento, Dr António Pinto, procedeu à
apresentação do relatório da conta de gerência de dois mil e treze. Começou a sua apresentação salientando
os pontos referidos pelos inspetores aquando da inspeção administrativa e financeira realizada ao
agrupamento. A conselheira Dra Maria Isabel Marques colocou a questão das visitas de estudo pagas a
alunos que usufruem de escalão. Após a exaustiva explicação do relatório e dos esclarecimentos dados,
procedeu-se à votação do mesmo, tendo este sido aprovado por unanimidade dos presentes.----------------------------O Dr Marco e a Drª Paula, representantes da autarquia, ausentaram-se da reunião antes do ponto dois
da ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o Dr António Pinto apresentou o Projeto
Educativo do Agrupamento de Escolas D. Sancho I. O Dr Leonel Rocha tomou a palavra elogiando o arrojo do
agrupamento pelo facto de ter umas metas de sucesso escolar mensuráveis. Questionou, contudo, quais as
estratégias que serão usadas para promover um trabalho mais colaborativo por parte dos docentes.
Perguntou ainda como irá ser feita a monitorização dos projetos em contexto de sala de aula. Relativamente
ao projeto Literatus, o Dr Leonel Rocha referiu que deveria ficar mencionado no Projeto Educativo a
obrigatoriedade da sua aplicação, bem como a forma de monitorizar as assessorias, tutorias e
departamentos abertos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Dr António Pinto referiu que com a constituição do agrupamento, a realidade deste ainda está a ser
assimilada por todos os intervenientes e que as sugestões do Dr Leonel Rocha iriam ser tomadas em
consideração. Após análise criteriosa do documento e de esclarecimentos feitos a pedido de alguns
conselheiros, o Projeto Educativo foi aprovado por unanimidade dos presentes. Aquando desta aprovação, já
se tinham ausentado da reunião os seguintes conselheiros: Drª Ana Paula Ferreira, Dr Armando Jorge
Ferreira e Drª Maria da Conceição Ferreira.-----------------------------------------------------------------------------------------------No ponto três da ordem de trabalhos foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a proposta de
oferta formativa para o ano letivo dois mil e catorze / dois mil e quinze, oferta esta já aprovada
anteriormente pela Rede Local de Educação e Formação.---------------------------------------------------------------------
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--------No final da reunião, os representantes dos encarregados de educação endereçaram um convite a todos
os presentes para estarem presente na Caminhada a ser levada a efeito pela Associação de Pais.------------------------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
Maria Luísa Andrade
_________________________________

O Secretário
Victor Manuel Bem
_______________________________
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