CONSELHO GERAL
(2014 / 2015)
MINUTA DA ATA NÚMERO SETE (7)
--------Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, pelas dezoito horas e trinta minutos, reuniuse 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: Tomada de posse do conselheiro eleito como representante dos discentes dos Cursos
Diurnos ao Conselho Geral;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Aprovação das Linhas Orientadoras do Orçamento;------------------------------------------------------------Ponto três: Relatórios de Avaliação Interna;--------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Avaliação do Plano Anual de Atividades;------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Avaliação do Projeto Educativo;------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis: Aprovação de Protocolo com a Universidade Lusíada.----------------------------------------------------------Estiveram ausentes os seguintes conselheiros: Luís Miguel Bezerra e Alcino Pereira Monteiro,
representantes dos alunos; Isabel Maria Pimenta e Maria Mercedes Cardoso, representantes dos
encarregados de educação; Drª Ana Paula Ferreira e Dr. João Francisco Carvalho, representantes das
associações; Drª Maria da Conceição Ferreira e Drª Maria Isabel Marques, representantes dos docentes; Dr.
Mário Passos e Dr. Paulo Cunha, representantes da autarquia. O Dr. Paulo Cunha fez-se representar pela Drª
Sandra Ferreira. Esteve também ausente da reunião, por motivos de doença, o Dr. António Pinto, diretor do
agrupamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião teve início com a leitura da ata número seis. Esta foi aprovada pelos conselheiros que
estiveram presentes na última reunião, com exceção do Dr. Jorge Ferreira que votou contra. Os conselheiros
que não estiveram presentes na última reunião abstiveram-se.---------------------------------------------------------------------Antes da ordem de trabalhos, a Drª Maria Luísa Andrade deu algumas informações acerca de uma
reunião informal realizada na Escola, onde foi debatida a descentralização de competências na área da
educação. Os presentes nessa reunião mostraram a sua preocupação pelo desconhecimento que existe
acerca do protocolo a ser realizado com o poder central. A Drª Maria Luísa Andrade pediu ao Dr. António
Pinto o agendamento de uma reunião com os docentes e funcionários do agrupamento de modo a melhor os
esclarecer sobre passos que estão a ser dados nesta área.---------------------------------------------------------------------------O Dr. Leonel Rocha tomou a palavra, informando que ainda não existem decisões tomadas no que diz
respeito a uma eventual descentralização de competências na área da educação, existindo alguns
pressupostos colocados pela autarquia para avançar. Mais informou, que a descentralização de
competências que está a ser estudada contempla outras áreas que não apenas a educação. Está ainda a
decorrer o processo negocial com o poder central, estando a matriz de competências a sofrer alterações. ------------No ponto um da ordem de trabalhos, os conselheiros foram informados que o representante eleito dos
discentes dos Cursos Diurnos ao Conselho Geral é Luís Miguel da Silva Bezerra. Devido à sua ausência, a
tomada de posse deste conselheiro será realizada na próxima reunião. ----------------------------------------------------------Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, foram aprovadas as Linhas Orientadoras do
Orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto três da ordem de trabalhos a Drª Maria Luísa Andrade agradeceu, em nome do Dr. António
Pinto, o trabalho realizado pela equipa de avaliação interna. Em nome desta equipa, tomou a palavra o Dr.
Ricardo Barroso, que fez uma apresentação exaustiva do relatório de avaliação do projeto educativo do
agrupamento de escolas D. Sancho I do ano letivo dois mil e treze / dois mil e catorze. No final da sua
apresentação referiu que devido ao muito trabalho necessário para produzir este relatório, a equipa
responsável deve ser reforçada com mais elementos. -------------------------------------------------------------------------1

--------O Dr. Leonel Rocha deu os parabéns pelo exaustivo relatório apresentado. Referiu a necessidade de se
proceder agora a uma reflexão sobre algumas das estratégias utilizadas que não surtiram efeito e pensar em
outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O relatório apresentado mereceu a aprovação de todos os conselheiros presentes.----------------------------------No ponto quatro da ordem de trabalhos, todos os conselheiros presentes aprovaram o Relatório de
Avaliação do Plano Anual de Atividades do ano letivo dois mil e treze / dois mil e catorze.----------------------------------No que diz respeito ao quinto ponto da ordem de trabalhos, procedeu-se à análise do Relatório de
Avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento do ano letivo dois mil e treze / dois mil e catorze, tendo este
sido aprovado por todos os conselheiros presentes. -----------------------------------------------------------------------------------Quanto ao último ponto da ordem de trabalhos, todos os elementos do conselho geral aprovaram a
formalização do Protocolo com a Universidade Lusíada. ------------------------------------------------------------------------------No final da reunião a Drª Maria Luísa Andrade mostrou a sua preocupação pelos resultados obtidos
pelo agrupamento nos exames de avaliação externa. O Dr. Jorge Ferreira referiu que ao nível do primeiro e
segundo ciclo os resultados da avaliação externa foram razoáveis, tendo o projeto TEIP ajudado a alcançar
esses resultados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente minuta da
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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