Conselho Geral
Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra
Ata nº 20 (vinte)

REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos trinta dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas e trinta minutos,
na sala de Reuniões, Pavilhão A, da Escola Secundária de Matias Aires, reuniu o Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Agualva Mira Sintra, Sintra, sob a presidência da Presidente professora
Helena Maria Alves Duarte Gaspar, com a presença dos seguintes elementos: ------------------------------Helena Maria Alves Duarte Gaspar; Ana Paula Oliveira Maurício; Maria do Carmo Costa André David;
Ana Paula Carreto Birra; Anabela Ferreira Alves Carlos; Maria Alice Martins Pires; Cátia Valadas; Ana
Beatriz Nunes Coxo Lourenço Costa; Raquel Janete da Costa Ferreira; Rita Sofia Marcelo da Silva;
Maria Helena Cardoso; e José Luís Rodrigues Henriques, Diretor do Agrupamento de Escolas de
Agualva Mira Sintra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Os conselheiros Eduardo João Ribeiro Júnior; Ana Sofia Cordas Rolan Pires Vilar; Maria de Fátima
Fernandes Baltazar Ferreira; Alexandra Isabel da Silva Junqueira Fonseca; António José Pais Patrício;
Luís Filipe Pereira Henriques Vaz Simões; João Paulo Silva; Tiago Miguel Garcia Soares; Ana Raquel
Coelho justificaram a sua impossibilidade de compareceram à presente reunião. --------------------------Ordem de trabalhos:
Ponto 1 –

Aprovação da ata número dezanove;

Ponto 2 –

Definição e votação das linhas orientadoras para a elaboração do
orçamento do Agrupamento para o ano civil de dois mil e dezoito;

Ponto 3 –

Emissão de parecer da monitorização dos dados de avaliação do final do
ano letivo dois mil e dezasseis / dois mil e dezassete;

Ponto 4 –

Emissão de parecer da monitorização dos dados de avaliação do final do
primeiro período do ano letivo dois mil e dezassete / dois mil e dezoito;

Ponto 5 –

Apreciação da Proposta e emissão de parecer sobre da rede escolar dois mil
e dezoito / dois mil e dezanove;

Ponto 6 –

Proposta de louvor à EE Ana Paula Morais e votação;
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Ponto 7 –

Tomada de conhecimento e emissão de parecer acerca das cartas redigida à
presidente do C.G enviadas por um Encarregado de Educação.

A Presidente do Conselho Geral deu início à reunião com a leitura da ata número dezanove, que foi
aprovada por unanimidade pelos membros que estiveram presentes na referida reunião. ---------------No que se refere ao ponto número dois da ordem de trabalhos, definição e votação das linhas
orientadoras para a elaboração do orçamento do Agrupamento para o ano civil de dois mil e dezoito,
e no cumprimento das competências atribuídas a este órgão pelo Decreto-Lei n.º75/2008., de vinte e
dois de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 137/2012, de dois de julho, o Conselho
Geral definiu e procedeu à elaboração das mesmas para o presente ano civil. Após registo em
documento próprio, procedeu-se à votação, tendo o Conselho Geral aprovadas por unanimidade as
linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do Agrupamento para o ano civil de dois mil e
dezoito. Este documento faz parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------Ainda no que concerne a este ponto e face a algumas das dúvidas apresentadas, o Diretor esclareceu
que nunca houve falta de dinheiro para o suplemento alimentar destinado aos alunos carenciados.
Informou ainda que o leite achocolatado vai ser substituído por leite simples. Há também bebidas de
soja e de arroz para quem for alérgico à lactose, se bem que para usufruir destes produtos seja
necessário apresentar atestado médico. -------------------------------------------------------------------------------O conselheiro José Cardoso chamou a atenção para o facto de os alunos poderem adquirir os
produtos de venda proibida na escola, noutros locais próximos, sendo que o estado não faz cumprir a
legislação, como se verifica no caso de “cadeias de fast-food” ou estabelecimentos mistos de
restauração e bebidas, que por lei não podem estar a menos de quinhentos metros das escolas.-----O Diretor informou que foi adquirido para a Escola Secundária Matias Aires um forno novo para o
refeitório, dada a impossibilidade de reparar o anterior. Foi solicitado um reforço financeiro para a
aquisição de uma cadeira elevatória, que visa possibilitar o acesso aos alunos da Unidade de
Multideficiência à Biblioteca; para a fixação e montagem das mesas de ping-pong; para a
requalificação dos bebedouros; para a recuperação das caixas de areia “beachvolley”; para a
reparação das portas do ginásio, uma vez que sempre que há um simulacro, os alunos que se
encontram nas instalações, para saírem, têm que saltar um muro; para a montagem de uma pista de
manutenção; para a aquisição de estantes em madeira destinadas ao arquivo morto, bem como
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portas de emergência para a Unidade de Multideficiência; e ainda para pintar algumas salas de aula,
que em trinta anos nunca foram alvo de qualquer intervenção.-------------------------------------------------Há a ainda a referir que faltam extintores no Jardim de Infância da Escola Básica de Lopas, contudo o
Diretor informou que a Câmara está a lançar um concurso para obrar nos Jardins de Infância.----------No que diz respeito ao ponto três da ordem de trabalhos, Emissão do parecer para a monotorização
dos dados de avaliação do final do ano letivo de dois mil e dezasseis, dois mil e dezassete, o Conselho
Geral tomou conhecimentos do documento apresentado, que faz parte integrante da presente ata, e
verificou que as recomendações a contemplar nestes documentos foram tidas em consideração: O
documento tornou-se mais conciso e de fácil leitura, vem acompanhado de um pequeno texto
interpretativo / justificativo; as siglas e respetivas legendas fazem parte integrante do documento;
Alguns valores são apresentados como valores de referência, em vez de valor médio de ano escolar,
possibilitando uma melhor interpretação e destacando um eventual desvio à meta; e o documento
apresenta os dados referentes às outras ofertas educativas, Cursos Profissionais e Curso Vocacional
do Ensino Básico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, o Conselho Geral emitiu um parecer positivo relativamente à monitorização dos dados de
avaliação final terceiro período. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto quatro - Emissão de parecer da monitorização dos dados de avaliação do
final do primeiro período do ano letivo dois mil e dezassete / dois mil e dezoito; o Conselho Geral
analisou o documento e constatou que se registaram melhorias nos resultados escolares e no Eixo
dois – Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina – comparativamente ao ano letivo
transato. O documento apresentado espelha todos os dados estatísticos referentes aos resultados
obtidos no primeiro período, apresenta ao pormenor comparações entre turmas, anos de
escolaridades e as metas a propostas. Apresenta uma recolha excecional de dados, que poderá levar
a uma interpretação incorreta dos mesmos. Monotorização poderá ser mais objetiva, evitando
comparações entre turmas de anos letivos diferentes. Assim, a análise dos resultados deverá dar
conta da evolução de cada turma ao longo do ciclo, já a partir do próximo ano letivo. Referiu também
ser necessário mudar as metodologias de ensino, uma vez que aquilo que se pretende é a qualidade
do sucesso. De acordo com o Diretor, a atenção deve ser focada no segundo ano de escolaridade,
visto que a transição para este ano de escolaridade é automática.-----------------------------------------------
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A apresentação regular da monitorização dos dados de avaliação fomenta no agrupamento e em
cada escola uma interpelação sistemática sobre a qualidade das suas práticas e dos seus resultados,
o que acaba por se refletir na evolução dos resultados escolares.-----------------------------------------------Por fim, o Conselho Geral emitiu um parecer positivo relativamente à monitorização dos dados de
avaliação do final do primeiro período do ano letivo dois mil e dezassete / dois mil e dezoito.----------No que se refere ao ponto cinco - Apreciação da Proposta e emissão de parecer sobre da rede
escolar dois mil e dezoito / dois mil e dezanove - foi discutida uma proposta de rede escolar para o
ano letivo dois mil e dezoito / dois mil e dezanove, que visa uma agregação de alunos do terceiro
ciclo das escolas Básica Dom Domingos Jardo e Secundária Matias Aires. A proposta contempla
agregar todos os alunos dos sétimos e oitavos anos de escolaridade na Escola Básica Dom Domingos
Jardo e os alunos dos nonos anos de escolaridade na Escola Secundária Matias Aires. O Conselho
Geral solicitou que se auscultasse o Conselho Pedagógico sobre esta questão, de modo a proceder a
uma análise SWOT e emitir um parecer na próxima reunião deste órgão, que será em abril. Quanto à
proposta do número de turmas para o Ensino Profissional, o Conselho Geral deu parecer favorável à
proposta apresentada e voltou a frisar os pontos fortes de turmas completas e os riscos que a
formação de meias turmas acarreta.-------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto seis – Proposta de louvor à Encarregada de Educação, Ana Paula Morais, e
votação – foi feita uma proposta de Louvor para a Ex-Conselheira, que foi aprovada por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, no que se refere ao ponto sete - Tomada de conhecimento e emissão de parecer acerca das
cartas redigida à presidente do Conselho Geral enviadas por um Encarregado de Educação – A
Presidente do Conselho Geral relatou o ocorrido, tendo apresentado a respetiva correspondência. O
Conselho Geral frisou que a lei, o regulamento interno e o regimento do Conselho Geral eram
esclarecedores quanto às dúvidas apresentadas por este Encarregado de Educação, e que os
Encarregados de Educação se podem e devem dirigir às Associações de Pais e Encarregados de
Educação e / ou os Conselheiros que os representa em Conselho Geral, a fim de esclarecerem
dúvidas ou solicitarem informações que considerem necessárias. Quanto às atas, estas carecem de
aprovação na reunião ordinária seguinte e os documentos apreciados e aprovados em sede de
Conselho Geral de interesse público são publicados na página do Agrupamento no dia seguinte à sua
aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que
depois de lida e aprovada, será aprovada nos termos da lei.-------------------------------------------------------

A Secretária do Conselho Geral

A Presidente do Conselho Geral

(Ana Paula Carreto Birra)

(Helena Maria Alves Duarte Gaspar)
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