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--------------------ATA NÚMERO CINQUENTA E CINCO----------------- 

 
Aos onze dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezanove, reuniu o Conselho Geral 

do Agrupamento de Escolas de Sardoal, pelas dezoito horas, na sala de reuniões da 

escola sede, sob a presidência da respetiva Presidente, Professora Carmina Nascimento. 

Informaram que não iriam estar presentes os seguintes conselheiros: Maria São José, 

Ana Tagarra, Margarida Mata, Ana Nazaré Pereira, Maria Inês Pedro, António Aidos e 

Jorge Gaspar. A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------

Ponto um – Informações;---------------------------------------------------------------------------

Ponto dois – Aprovação do Regulamento Interno do Agrupamento;-------------------------

Ponto três – Aprovação do relatório final de execução do Plano Anual de Atividades; ---

Ponto quatro – Aprovação da planificação das Atividades de Enriquecimento 

Curricular;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco – Parecer relativo aos critérios de organização dos horários dos alunos;---

Ponto seis – Aprovação dos critérios da avaliação interna da Diretora.---------------------- 

Antes de se iniciar a ordem de trabalhos a Presidente do Conselho Geral (CG) procedeu 

à validação da ata da última reunião, de dez de abril. A ata foi aprovada por 

unanimidade------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dando-se continuidade à sessão e entrando-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos, 

a Presidente do CG começou por informar dos resultados constantes do relatório final 

do Plano de Ações de Melhoria, tendo referido que a análise dos resultados do 

Observatório Pedagógico e a definição de novas Ações de Melhoria deverá ser feita no 

início do próximo ano letivo. De seguida, solicitou à Diretora do Agrupamento de 

Escolas de Sardoal (AES) que fizesse uma apresentação sobre os dados finais do ano 

letivo tendo por base dados que permitiram aferir do sucesso e qualidade. ----------------- 

Ainda no âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, a Presidente do CG agradeceu o 

contributo dado pela representante dos alunos, Maria Inês Pedro, durante todo o ano 

letivo, uma vez que no próximo ano letivo deverá deixar de fazer parte deste órgão, pois 

concluiu a sua escolaridade obrigatória. ---------------------------------------------------------- 

Dando cumprimento ao ponto dois da ordem de trabalhos foi analisado o novo 

Regulamento Interno do Agrupamento. A Presidente do CG solicitou à Diretora do AES 

um destaque das principais alterações previstas no novo regulamento interno do 

Agrupamento, tendo merecido destaque: a) Art. 176º, Faltas por Atraso, e Art. 177º, 

Falta a Testes de Avaliação Sumativa, com ênfase para as ações que impedem a 

utilização abusiva de faltas justificadas pelos Encarregados de Educação, até para evitar 

o efeito de contágio que a situação provoca sobre os restantes alunos; b) Capítulo XII, 

Quadros de Mérito, com ênfase nos requisitos e procedimentos que os determinam; c) 

Eleição dos Representantes dos Encarregados de Educação ao Conselho Geral. Neste 

ponto foi proposta uma forma de coordenação com a Associação de Pais (APEEAES) 

para que conste um ponto no regulamento interno da referida Associação, que determine 

a forma de escolha e eleição dos representantes para o CG, ficando registado em ata de 

Assembleia Geral da APEEAES.------------------------------------------------------------------ 

Após consulta a todos os conselheiros, o novo regulamento interno do Agrupamento 

mereceu aprovação por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 

Seguiu-se o ponto três com detalhe aprofundado sobre o relatório final de execução do 

Plano Anual de Atividades (PAA). Da análise efetuada ao relatório, ficou clara a 

perceção da boa avaliação feita pelos alunos sobre as atividades, com predominância 

para as qualificações de “Muito Bom” e de “Bom”. Deu-se destaque à avaliação da 

Biblioteca Escolar que obteve um resultado francamente positivo na sua avaliação 
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global. Após a leitura das conclusões e principais áreas de intervenção futura, o relatório 

mereceu aprovação por unanimidade.------------------------------------------------------------- 

No que respeita ao ponto quatro, foi analisada a planificação das atividades de 

enriquecimento curricular (AEC). A Diretora do AES informou das alterações propostas 

para a planificação das atividades de enriquecimento curricular que, para o primeiro e 

segundo anos de escolaridade serão denominadas de “Brincar a Pensar”, “Leitura 

Criativa”, “Ciência Divertida”, “Jogos Lúdicos” e “Oficina das Artes”. Para os terceiro 

e quarto anos, e após ter sido aferida alguma saturação com a atividade da “Leitura 

Criativa”, optou-se pela sua substituição, passando então a ter destaque a atividade de 

“Empreendedorismo”. A nova planificação das atividades de enriquecimento curricular 

mereceu aprovação por unanimidade.-------------------------------------------------------------  

No ponto cinco era pretendido um parecer relativo aos critérios de organização dos 

horários dos alunos, tendo a Presidente do CG em conjunto com a Diretora do AES 

procedido a uma breve explicação dos mesmos. No âmbito da autonomia e flexibilidade 

curricular, para além da continuidade das ofertas complementares já implementadas nos 

anos anteriores para o quinto, sexto e sétimos anos de escolaridade, propõe-se a 

implementação da oferta complementar “Sardoal à descoberta do seu ADN”, no oitavo 

ano, que permitirá uma abordagem facilitadora da valorização da relação escola-meio. 

O CG deu parecer favorável aos critérios de organização dos horários dos alunos. ------- 

A Presidente do CG agradeceu a presença e os esclarecimentos prestados pela Diretora 

do AES e dispensou-a da reunião, antes de passar ao último ponto da ordem de 

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto seis foram, igualmente apresentados os critérios da avaliação 

interna da Diretora. A Presidente do CG procedeu à explicação detalhada do modelo de 

relatório de avaliação interna da Diretora, bem como dos critérios de avaliação e 

respetivas ponderações, conforme a Portaria n.º 266/2012, de trinta de agosto, que 

foram definidos pela Comissão Especializada da Avaliação da Diretora. Após alguns 

esclarecimentos prestados a dúvidas apresentadas pelos conselheiros, os critérios da 

avaliação da Diretora mereceram aprovação por unanimidade. ------------------------------- 

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, vai ser assinada pela presidente da reunião e 

por mim que a secretariei. -------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente da reunião, _________________________________________ 

 

O Secretário da reunião, __________________________________________ 


