CONSELHO GERAL
(2013 / 2014)
MINUTA DA ATA NÚMERO QUATRO (4)
-------- Aos dois dias do mês de julho de dois mil e catorze, 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: Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários e das turmas.--------------------------Ponto dois: Aprovação das férias do Diretor.---------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Aprovação da grelha de avaliação do Diretor.----------------------------------------------------------------Ponto quatro: Constituição da comissão de avaliação do Diretor.------------------------------------------------------Não estiveram presentes na reunião o representante dos alunos, João Lopes, a representante dos
Pais e Encarregados de Educação, D. Isabel Pimenta, o representante da autarquia, Dr. Mário Passos e o
representante do Círculo de Cultura Famalicense, Dr. João Carvalho. Em substituição do Dr. Paulo Cunha
esteve presente o Dr. Marco Magalhães.-----------------------------------------------------------------------------------A reunião teve início com a leitura e aprovação, por unanimidade dos presentes,da ata número
três.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de dar início à ordem de trabalhos o Diretor, Dr. António Pinto, informou os presentes que
quatro dos nossos alunos de desporto escolar, em representação da escola, foram selecionados para
participarem nos 66º Jogos da Féderation International Sportive de L’Enseignement Catholique (FISEC) e
(FICEP) a realizar entre 8 e 14 de julho em Vienna - Áustria.---------------------------------------------------------------------A representante dos Pais e Encarregados de Educação, D. Maria de Fátima Monteiro, questionou o
Diretor quanto à não realização da reunião de Encarregados de Educação no terceiro período nas turmas
de terceiro ciclo, reunião esta que aconteceu no ano letivo anterior. Após a discussão foi decidido que no
próximo ano letivo irão ocorrer as ditas reuniões de Encarregados de Educação no terceiro ciclo.-------------------Relativamente ao ponto um, deu-se início à discussão tendo como preocupação o número elevado
de não transições que ocorreram no terceiro ciclo.O Diretor informou os presentes que, no próximo ano
letivo, irá abrir uma turma de um curso vocacional para onde serão encaminhados alunos com mais
dificuldades de aprendizagem, desde que preencham os requisitos e tenham a respetiva autorização por
parte do Encarregados de Educação. Os restantes alunos que não transitaram irão ser distribuídos por
todas as turmas, de forma a criar grupos de homogeneidade relativa.--------------------------------------------------------No que diz respeito aos documentos em análise, os professores confirmaram perante os presentes,
que estes não foram discutidos em reunião de grupo disciplinar antes de terem sido aprovados em
Conselho Pedagógico. O Dr Leonel Rocha estranhou o facto. Tendo sido postos a discussão, os
documentos foram apreciados favoravelmente, na generalidade, com duas abstenções. No entanto, a
Presidente do Conselho Geral, por sugestão dos presentes, ficou de reformular alguns pontos que
originaram controvérsia, comprometendo-se a enviá-los para os restantes conselheiros. Estes
comprometeram-se a pronunciar-se, , via e-mail, sobre as referidas reformulações.---------------------------------Ponto dois: Foram aprovados por unanimidade as férias do Diretor que irão ocorrer entre 21 e 28 de
julho, 18 a 25 de agosto e os restantes dias em data oportuna.---------------------------------------------------------------Quanto ao ponto três foi aprovada a grelha de avaliação do Diretor.-------------------------------------------Página 1

-------No último ponto da ordem de trabalhos foi constituída a comissão de avaliação do Diretor que é
composta pelos seguintes conselheiros: Sr. Fernado Henrique Ferreira, Dr. Leonel Rocha, Sr. José Cardoso,
Dr. Victor Bem e Drª Isabel Marques. --------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presenteminuta da
ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.-------------------------------------------A Presidente
A Secretária
Maria Luísa Andrade
Ana Paula Costa
_________________________________
_______________________________
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