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Conselho Geral
Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra
Ata em minuta nº 8 (oito)
Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e trinta minutos, na
Mediateca da Escola Secundária de Matias Aires, reuniu o Conselho Geral do Agrupamento
de Escolas Agualva Mira Sintra, situado na cidade de Agualva Cacém, sob a presidência da
presidente do Conselho Geral, Graça Maria Ribeiro Sobral. ----------------------------------------A reunião teve como ordem de trabalhos os seguintes pontos: -------------------------------------Ponto 1 – Informações. -----------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Votação da ata número sete; ----------------------------------------------------------------Ponto 3 – Definição e votação das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do
Agrupamento para o ano civil de 2020 (nos termos da alínea h) do n.º 1, do artigo 13.º, do DL
137/2012, de 2 de Julho); ---------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Apreciação e emissão de parecer da monitorização dos dados de avaliação do final
do primeiro período do ano letivo 2019/2020 (nos termos da alínea k) do n.º1, do artigo 13.º,
do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho); ----------------------------------------------------------Ponto 5 – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------------A Presidente do Conselho Geral deu as boas vindas a todos os conselheiros e ao Diretor e
iniciou a reunião, dando as seguintes informações: ---------------------------------------------------A Associação de Estudantes tomou posse no dia dezasseis de dezembro de dois mil e
dezanove e foi apresentado o elenco de alunos que a constitui; -------------------------------------No dia três de fevereiro, a escola Dom Domingos Jardo celebrou o seu quadragésimo
aniversário, embora a comemoração tenha sido adiada para a semana do agrupamento, pelo
facto de a escola se encontrar em obras de requalificação; ------------------------------------------Esteve presente na reunião da Comissão Permanente da Equipa de Autoavaliação do
Agrupamento, no dia dezasseis de janeiro, divulgou a atividade desta equipa no primeiro
período letivo deste ano escolar e apresentou o questionário por ela aplicado aos não docentes,
bem como o relatório, que lhe foi cedido, com os resultados obtidos, que vão ao encontro dos
já obtidos pelos docentes e alunos, no que diz respeito ao levantamento das causas do
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insucesso e sucesso escolar. Informou ainda que, com o mesmo objetivo, se encontra em
aplicação um questionário para os Pais e Encarregados de Educação; -----------------------------No dia 28 de janeiro recebeu um pedido de recurso do processo avaliativo, apresentado pela
docente Ana Maria Coelho Mendes Teixeira Barreto, encontrando-se o processo a decorrer,
de acordo com o que está definido no Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro,
artigo 25.º. Esclareceu ainda os presentes dos passos dados e a realizar no contexto legal. ----Passou-se de imediato à votação da ata número sete, que foi aprovada por maioria, com o voto
contra da Conselheira Sandra Cristina Baptista. ------------------------------------------------------De seguida, no ponto três da ordem de trabalhos, foram cuidadosamente analisadas as linhas
orientadoras para a elaboração do orçamento do Agrupamento para o ano civil de 2020, as
quais foram aprovadas por unanimidade. --------------------------------------------------------------No ponto quatro foi feita a apreciação da monitorização dos dados de avaliação do final do
primeiro período do presente ano letivo. --------------------------------------------------------------Desta apreciação, ressalta a enorme diversidade cultural dos alunos do Agrupamento,
pertencentes a vinte e cinco nacionalidades diferentes, sendo Cabo Verde, Angola e Brasil,
respetivamente, a origem estrangeira mais frequente. Outro dado relevante é o facto de trinta e
três por cento dos alunos usufruírem de escalão da ASE, indicando um baixo nível sócio
económico destas famílias. Estes fatores podem justificar a percentagem elevada e crescente
de alunos por ciclo com idade superior à esperada. ---------------------------------------------------O conselho geral considera importante a criação de uma equipa multidisciplinar que permita
receber e integrar bem os alunos estrangeiros, de forma a potenciar o seu sucesso, bem como
maximizar o estudo apoiado em salas de estudo. A propósito do apoio prestado aos alunos
com mais dificuldades de aprendizagem, o Diretor interveio, referindo que os alunos podem
usufruir de tutorias, apoios individualizados e que há muitas aulas a decorrer em parceria no
ensino básico. ----------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da reunião referiu também que tem estado presente em algumas iniciativas do
projeto Sintra ES+, nomeadamente no debate “A Escola que temos/A Escola que queremos”,
em que alunos de vários Agrupamentos do Concelho foram convidados a refletir e a propor
mudanças na Escola, tendo sido a palavra de ordem para melhorar o sucesso escolar, a
relação estabelecida entre os alunos e professores. Esteve também presente na apresentação
de um manual de boas práticas, onde foi referida a importância da mudança para os bons
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resultados nas escolas. Estas e outras sessões análogas podem ser um bom contributo para a
necessária reflexão que temos que fazer sobre as melhores práticas de promoção do sucesso
educativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Em outros assuntos, tomou a palavra a representante dos encarregados de educação do
secundário, Felisbela Bernardo, pedindo esclarecimento aos Conselheiros representantes da
Autarquia sobre as obras necessárias na Escola Básica de Meleças. -------------------------------Tendo respondido o representante da Câmara Municipal de Sintra, Frederico Eça, disse que já
se encontram agendadas as obras necessárias para garantir uma boa qualidade escolar nessa
escola básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------E, nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião da qual se lavrou a presente ata,
que depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. ----------------------------------

Agualva Mira Sintra, 20 de fevereiro de 2020

A Secretária

A Presidente do Conselho Geral

Sandra Cristina Baptista

Graça Maria Sobral
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