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Conselho Geral
Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra
Ata em minuta n.º 11 (onze)
Aos dez dias do mês de setembro 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 dez; -----------------------------------------------------------------Ponto 3 - Apreciação e emissão de parecer da monitorização dos dados de avaliação do final
do terceiro período 2019-2020 (nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 13.º, do Decreto-Lei
n.º137/2012, de 2 de julho);-------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Apreciação do Relatório da Equipa de Autoavaliação (2018-2019) (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 – Organização do ano letivo 2020-2021; -----------------------------------------------------Ponto 6 – Apreciação e aprovação do Plano de Implementação das Atividades de
Enriquecimento Curricular 2020-2021 (nos termos da alínea o) do n.º1, do artigo 13.º, do
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho); -------------------------------------------------------------Ponto 7 – Organização do processo eleitoral para designação dos representantes dos pais e
encarregados de educação e dos alunos (nos termos do n.º2, do artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º
137/2012, de 2 de Julho); ---------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------------A Presidente do Conselho Geral deu as boas vindas a todos os Conselheiros e ao Diretor e
iniciou a reunião, dando a seguinte informação: ------------------------------------------------------- Os procedimentos relativos ao recurso do processo avaliativo, apresentado pela docente
Sandrine Gomes, encontram-se concluídos desde oito de julho. ------------------------------------No cumprimento do ponto dois da ordem de trabalhos, a ata número dez foi aprovada por
todos os presentes, com exceção dos elementos que não se encontravam presentes na referida
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------EB D. Domingos Jardo
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De seguida, no ponto três da ordem de trabalhos, foi feita a apreciação e emissão de parecer
da monitorização dos dados de avaliação do final do terceiro período 2019-2020, tendo a
presidente do Conselho Geral, Graça Sobral, procedido à contextualização do documento e
apresentado a sua análise, concluindo que os resultados foram bastante satisfatórios, tendo em
conta a situação pandémica atual. Ainda a este propósito, o Diretor, Luís Henriques, informou
sobre as parcerias/projetos e ateliers de aprendizagem, a saber, Ubunto/INCLUD-ED/clube de
leitura, que vão ter continuidade pedagógica, considerando que são ferramentas úteis e que
desenvolvem competências no âmbito do perfil do aluno, onde se privilegia a relação e o
bem-estar socio emocional, presentes nas orientações para a recuperação e consolidação das
aprendizagens ao longo deste ano letivo.---------------------------------------------------------------No que concerne ao ponto quatro, Apreciação do Relatório da Equipa de Autoavaliação
(2018-2019), foi feita a análise do documento, sendo de registar, da análise comparativa dos
inquéritos aplicados aos docentes, alunos, não docentes e encarregados de educação que se
verifica uma significativa convergência nas respostas, sublinhando as seguintes causas de
sucesso: os alunos/crianças têm uma boa relação com os professores; procuram a ajuda
quando a mesma é necessária; aprendem melhor quando os docentes dão oportunidade aos
alunos para colocarem dúvidas e estão disponíveis para esclarecer as suas dúvidas e quando
há renovação/diversificação de métodos e estratégias de ensino.-----------------------------------Já as causas de insucesso escolar mais assinaladas foram a falta de interesse e motivação dos
alunos, a indisciplina, estudar pouco, valorizar pouco o que se aprende na escola e a falta de
confiança em si próprio. ----------------------------------------------------------------------------------Para diminuir o insucesso escolar, a escola deve: promover o bem-estar; contribuir para a
formação integral dos alunos/crianças e renovar métodos e estratégias de ensino. A
preparação dos alunos para o mundo do trabalho mereceu, também, um destaque assinalável
por parte de todos os inquiridos, ou seja, alunos, docentes, não docentes e encarregados de
educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação à identificação das principais dificuldades sentidas neste processo de Ensino à
Distância (E@D), os questionários demonstraram, também, uma grande convergência. Deste
modo, surge em primeiro lugar os alunos não terem computador; depois, foi considerado o
facto de os alunos não terem acesso à internet e em seguida, foi mencionada a situação dos
alunos não terem outros equipamentos compatíveis com o E@D. A Equipa de Autoavaliação
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e a título meramente sugestivo prioriza as seguintes ações: equipar os alunos com os meios
informáticos adequados; a criação de equipas de apoio e de e-learning; continuar a apostar na
formação para a utilização dos meios de ensino à distância; diversificar materiais e
metodologias; reutilizar os materiais criados por forma a diversificar estratégias e abordagens
pedagógicas; o direcionamento dos meios de E@D para a promoção de projetos de apoio para
os alunos mais vulneráveis e a utilização dos meios de E@D para a realização de reuniões
online. -------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, no ponto cinco da ordem de trabalhos, foi feita a análise de dois documentos para
a Organização do ano letivo 2020-2021, o documento Orientações para a recuperação e
consolidação das aprendizagens e o documento Referencial Escolas. -----------------------------Na organização do presente ano letivo, o Agrupamento vai ter presente um conjunto de
orientações e medidas excepcionais, oriundas da Tutela, para apoiar a retoma das atividades
letivas e não letivas em condições de segurança, garantindo o bem-estar socioemocional e
delineando um plano de atuação para a recuperação/consolidação das aprendizagens que
promova a transição para as aprendizagens seguintes numa lógica de continuidade e com vista
as sucesso e inclusão de todos os alunos. --------------------------------------------------------------O Diretor interveio para informar algumas das iniciativas a concretizar: neste ano não haverá
reuniões de encarregados de educação presenciais, serão apenas online; os encarregados de
educação não poderão acompanhar os seus educandos, dentro da escola, no dia da receção aos
alunos, com exceção dos alunos novos no Agrupamento do ensino pré-escolar e do primeiro
ciclo; vão ser promovidas estratégias/atividades que promovam a reflexão sobre a nova
situação escolar; vai desenvolver-se um projeto de Mentorias entre alunos, que promove as
competências de relacionamento pessoal, interpessoal e académico. ------------------------------Uma das representantes dos Pais e Encarregados de Educação questionou as Conselheiras
representantes da Câmara Municipal de Sintra sobre o reforço de Assistentes Operacionais
nas escolas por parte da Câmara, ao que uma das conselheiras representantes do município,
informou que não existe enquadramento legal para o fazer, não existindo medidas previstas
para aumentar o número destes Assistentes. -----------------------------------------------------------Foi ainda analisado o Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em
contexto escolar, tendo sido discutidas e apresentadas pelo Diretor as medidas de prevenção e
de reorganização do espaço escolar a implementar no Agrupamento. Informou ainda que está
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a ser atualizado o Plano de Contingência do Agrupamento, que será depois divulgado na
página do agrupamento, bem como definidos os pontos focais e as áreas de isolamento em
cada escola. -------------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne ao ponto seis, foi feita a apreciação do Plano de Implementação das
Atividades de Enriquecimento Curricular 2020-2021. Esta proposta foi aprovada por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------No ponto sete da ordem de trabalhos, Organização do processo eleitoral para designação dos
representantes dos pais e encarregados de educação e dos alunos, ficou decidido que a
presidente do Conselho Geral, Graça Sobral, irá solicitar um esclarecimento à Tutela sobre a
melhor forma de viabilizar a designação dos representantes dos Pais/EE e dos alunos, tendo
em conta que a atual situação de pandemia dificulta/inviabiliza o tradicional processo
eleitoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, no ponto outros assuntos, a presidente do Conselho Geral, Graça Sobral, deu a
conhecer as infrutíferas tentativas de contacto com a representante da Comunidade Local,
StartUp Sintra, para comparecer nas reuniões agendadas do Conselho Geral, e, uma vez que
as faltas são consecutivas, propõe a sua substituição por outra entidade, nomeadamente, a
Coorporação dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém. Todos os Conselheiros
concordaram com a proposta e a Presidente do Conselho Geral disponibilizou-se para agendar
uma reunião com a Direção desta Instituição e avaliar a possibilidade de poderem fazer parte
desta equipa de Conselheiros. Contudo, ficou ainda acordado que irá enviar, novamente, um
email /carta registada à StartUp Sintra a informar sobre a sua substituição de representação no
Conselho Geral do Agrupamento Agualva Mira Sintra por outra entidade. ----------------------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, 10 de setembro de 2020

A Secretária
Sandra Cristina Baptista

A Presidente do Conselho Geral
Graça Maria Sobral
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