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Conselho Geral
Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra
Ata em Minuta nº 6 (seis)
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, 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 – Tomada de posse da conselheira representante dos pais e encarregados de
educação, Ana Paula Santana, em substituição da conselheira Cristina Maria Cavaco Silva
Soares (nos termos do artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho); -----------------Ponto 2 – Votação da ata número cinco; ---------------------------------------------------------------Ponto 3 – Informações; -----------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Apreciação e votação do Plano Anual de Atividades 2019/2020 (nos termos da
alínea e), do artigo 13º, DL 137/2012, de 2 de Julho); -----------------------------------------------Ponto 5 – Apreciação do Relatório de Autoavaliação do Diretor, referente ao período 20152019 (nos termos da alínea q), do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho) e
votação da proposta de avaliação interna; --------------------------------------------------------------Ponto 6 – Votação dos critérios de avaliação interna do Diretor para o mandato 2019-2023
(nos termos da alínea q), do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho); -----------Ponto 7 - Apreciação e votação do Regulamento Interno do Agrupamento (nos termos da
alínea d), do artigo 13º, DL 137/2012, de 2 de Julho); -----------------------------------------------Ponto 8 – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------------A Presidente do Conselho Geral deu as boas vindas a todos os elementos presentes, e também
à conselheira representante dos pais e encarregados de educação, Ana Paula Santana, que leu
e assinou o termo de posse. ------------------------------------------------------------------------------No ponto dois da ordem de trabalhos, procedeu-se à votação da ata número cinco, que foi
aprovada por unanimidade, pelos membros que estiveram presentes na respetiva reunião. ----No ponto três da ordem de trabalhos, a Presidente do Conselho Geral solicitou ao Diretor,
Luís Henriques, que informasse os presentes sobre como está a decorrer o trabalho das
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equipas/parcerias pedagógicas, bem como o funcionamento das salas de estudo, uma vez que
foram apostas pedagógicas para o presente ano letivo. O Diretor referiu que as salas de estudo
estão a funcionar e quanto às reuniões de equipas pedagógicas tem havido algumas
dificuldades no seu agendamento antes das 18h30 e irá reunir com os Diretores de Turma. ---Outra situação alvo de esclarecimento que foi colocada ao Diretor está relacionada com a
retirada do amianto na escola Dom Domingos Jardo, ainda durante este ano civil. A este
respeito foi informado pelo Diretor e confirmado pela conselheira representante da Câmara
Municipal de Sintra, Ana Beatriz Costa, que a curto prazo será concretizada a sua remoção,
tendo os conselheiros solicitado que quando houvesse calendarização, tivesse lugar uma
reunião dos responsáveis da Câmara com os representantes do Agrupamento, a fim de serem
esclarecidos todos os procedimentos a efetuar e as condições de segurança associadas. --------A conselheira representante dos encarregados de educação, Felisbela Reis Neves Bernardo, a
propósito da concretização do projeto Champimóvel, da Fundação Champalimaud, agradeceu
a colaboração de toda a comunidade escolar, em particular à direção deste agrupamento, na
pessoa do Diretor, Luís Henriques, à coordenação da escola básica Dom Domingos Jardo, à
Câmara Municipal de Sintra, nomeadamente, a Divisão de Educação, à DGEM na pessoa do
Engenheiro Hugo Silva e à Polícia Municipal de Sintra, na pessoa do Comandante Manuel
Lage. Salientou que, apesar de ter sido um projeto requerido pela Associação de
Pais/Encarregados de Educação, não poderia ter sido implementado sem a preciosa ajuda e
empenho de todos. Sem este empenho, não teria sido possível que os alunos tivessem tido
oportunidade de participar ativamente neste projeto. -------------------------------------------------De seguida, no ponto quatro da ordem de trabalhos, foi feita a apreciação do plano anual de
atividades, referente ao ano letivo 2019/2020, que foi aprovado por unanimidade, com as
referências positivas de ordenação das atividades pela estrutura proponente, o que facilita
muito a análise do documento, e da grande diversidade e número de atividades propostas, por
quase todas as estruturas, para todos os ciclos de ensino. --------------------------------------------No âmbito do ponto cinco, o Conselho Geral fez uma apreciação detalhada e rigorosa do
Relatório de Autoavaliação do Diretor e das evidências apresentadas, referente ao período
2015/2019, nos termos da alínea q), do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho
e com base nos critérios de avaliação interna do Diretor definidos pelo Conselho Geral em
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2015. Procedeu-se, seguidamente, à votação da proposta de avaliação interna do Diretor,
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------Prosseguiu-se a reunião com a votação e aprovação, por unanimidade, dos critérios de
avaliação interna do Diretor para o próximo quadriénio. --------------------------------------------No que se refere ao ponto sete da ordem de trabalhos, o Conselho Geral decidiu adiar a
apreciação do Regulamento Interno do Agrupamento para a próxima reunião, devido à
extensão do mesmo, e para ser previamente apreciado pelo conselho permanente. --------------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, 7 de novembro de 2019

A Secretária

A Presidente do Conselho Geral

(Sandra Cristina Baptista)

(Graça Maria Sobral)
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