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Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva

REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
ATA NÚMERO TRINTA E DOIS
Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas e trinta
minutos, sob a presidência de Joaquim Trovão, reuniu-se o Conselho Geral, na escola
sede. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENIENTES
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Não compareceram à reunião o Professor Lívio Matos; o representante da PSP de Casal de
Cambra, Sebastião Lopes, os representantes dos Pais e Encarregados de Educação, D. Helena
Santos, Liliana Teixeira e Mónica Soares e o representante da Autarquia, Sr. Jorge Soares. A D.
Célia Cristina Oliveira, substituiu o Sr. Padre em representação do Centro Soc ial Paroquial de
Santa Marta do Casal de Cambra. ------------------------------------------------------------------------------O presidente do Conselho Geral (CG) do Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva
(AEPAS), Joaquim Trovão, deu início à reunião na presença de 14 conselheiros e da Sra. Diretora,
Alzira Roso, com a seguinte Ordem de Trabalhos (OT): --------------------------------------------------------Ponto um: Aprovação do Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades; -----------------Ponto dois: Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação; -----------------------------------Ponto três: Critérios para a elaboração de turmas; ---------------------------------------------------------------Ponto quatro: Parecer sobre a execução do Projeto Educativo do Agrupamento; -----------------------Ponto cinco: Apreciação do Relatório Intermédio do Plano Plurianual de Melhoria; ---------------------Ponto seis: Parecer sobre os critérios de Organização dos horários; --------------------------------------Ponto sete: Aprovação das alterações ao Regulamento Interno do Agrupamento; ----------------------Ponto oito: Informações. ------------------------------------------------------------------------------------------Foi lida e aprovada a ata da última reunião realizada. -------------------------------------------------------O Presidente do Conselho Geral (CG), professor Joaquim Trovão pediu aos conselheiros para
aditar um novo ponto à ordem de trabalhos: Apreciação sobre o documento, elaborado no
Conselho Pedagógico, referente às Atividades de Enriquecimento Curricular, passando o ponto
oito: Informações, a ponto nove. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------Dando cumprimento ao ponto um da ordem de trabalhos os conselheiros passaram à aprovação
do Relatório de Execução do Plano Anual de Atividades. ------------------------------------------------------A coordenadora do grupo de trabalho que elabora o documento, profess ora Irene Benvindo, faz
parte deste Conselho Geral pelo que será possível retirar as dúvidas necessárias que o
documento possa suscitar. Nenhum conselheiro colocou qualquer dúvida pelo que o relatório foi
aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto dois da ordem de trabalhos: Parecer sobre a execução do Projeto
Educativo do Agrupamento, foram apreciados os resultados do processo de autoavaliação,
através dos dois documentos elaborados no último Conselho Pedagógico. Foi preenchido um
inquérito de satisfação sobre as diferentes valências do AEPAS, pela comunidade educativa:
alunos, professores, pais, Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos. Com base nos
resultados, foi elaborado um relatório de avaliação interna. Uma das questões apresentadas pelos
alunos foi o refeitório, afirmam não gostar da comida. Os alunos fazem ainda uma autoanálise e
concluem que se portam mal na sala de aula. ---------------------------------------------------------------------Relativamente a este processo foi dado um parecer favorável por unanimidade dos conselheiros
presentes. --------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------O Sr. Pedro Portugal informou o CG de que os pais pediram à Associação de Pais e Encarregados
de Educação (APEE) para solicitar uma vistoria às cozinhas. Irão ser feitas, pela Câmara
Municipal de Sintra (CMS) remodelações e obras nas cozinhas do AE PAS. ------------------------------A APEE apresentou, ainda uma questão ao Sr. Presidente da CMS, durante a Presidência Aberta.
Os alunos do Jardim de Infância não têm condições para brincar no exterior. O Sr. Presidente
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afirmou que esta questão irá ser resolvida. O Sr. Pedro Portugal acrescentou, que na última
Assembleia Municipal foram apresentadas ao Sr. Presidente da CMS algumas das dificuldades
que são sentidas diariamente na escola EB1 nº2 de Casal de Cambra, relacionadas com as
instalações e com os refeitórios. Contudo, o Sr. Presidente afirmou não saber de nada. O Sr.
Pedro gostaria de saber se o AEPAS ou a Junta de Freguesia já reportaram estas questões à
CMS a fim de perceber se a CMS tem ou não conhecimento destas questões. --------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Casal de Cambra, Fernanda Santos , explicou que
sempre levou ao conhecimento da CMS todas as situações referentes à freguesia, que tudo tem
sido reportado e que é importante abordar as questões com calma a fim de as segurar que a CMS
realize as obras necessárias. Apresentou alguns exemplos e situações concretas de obras que
precisam de ser feitas. Algumas, apesar de serem responsabilidade da CMS foram efetuadas pela
Junta de Freguesia, afirmou ainda que já algumas coisas foram conseguidas junto da CMS. -------A Sra. Diretora afirmou que todas as situações foram reportadas e que o Professor Fernando
Quadrado tem todos estes dados. -------------------------------------------------------------------------------O Sr. Pedro Portugal afirma que irá continuar a ir às Assembleias Municipais e insistir com estas
questões. A Sra. Diretora afirmou ser importante que o Sr. Pedro se dirija às escolas e tome
conhecimento do ponto de situação dos relatórios que foram enviados para a CMS. ------------------Quanto ao ponto três, critérios para a elaboração de turmas, o documento foi elaborado pelo
conselho pedagógico e a Sra. Diretora explicou as diferenças relativamente ao ano passado. Em
anos passados os representantes dos pais expressaram a sua preocupação em que os alunos
acompanhem o grupo/turma. Este pedido foi atendido, contudo há vários alunos que continuam a
ir para a escola dos Castanheiros em Caneças em vez de se manterem no AE PAS. A propósito
das matrículas o Sr. Diretor da Escola Secundária de Caneças deu os parabéns à Sra. Diretora,
afirmando que os melhores alunos da sua escola são os que vêm do AE PAS e reconheceu que o
AEPAS está a fazer um excelente trabalho. --------------------------------------------------------------------O documento foi aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes. -------------------------------No que diz respeito ao ponto quatro da ordem de trabalhos: Parecer sobre a execução do projeto
Educativo do Agrupamento foi discutido o documento apresentado e emitido um parecer favorável
por unanimidade dos conselheiros presentes. ---------------------------------------------------------------------Passou-se, de seguida ao ponto cinco da OT, apreciação do Relatório Intermédio do Plano de
Melhoria.

A

Sra.

Diretora fez

uma síntese do documento, tendo sobressaído algumas

preocupações: os resultados são satisfatórios mas ainda não são os que se pretendem. Foram
implementadas algumas medidas de melhoria mas nem sempre os res ultados são os que se
esperavam. A professora Ana Teles, explicou que nalguns casos, como por exemplo a disciplina
de História, foram definidos critérios de avaliação que são demasiado restritos e não são os mais
adequados, gerando resultados pouco satisfatórios. Contudo o grupo de professores de História
encontra-se a refletir sobre esta questão. Existem outras preocupações para as quais se tem
tentado encontrar soluções, como é o caso da disciplina de Inglês, criou-se o laboratório de Inglês.
Tendo em conta o insucesso na disciplina de CFQ, no 8º ano o AEPAS pretende criar um novo
laboratório de CFQ. O objetivo é tornar esta disciplina mais experimental e fazer com que os
alunos passem a gostar de a frequentar, logo desde o 7º ano. Isto permitirá diminuir o insucesso
no 8º ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Quanto ao plano de melhoria, a medida tomada relativamente ao Desporto Escolar foi
contraproducente, tendo produzido resultados contrários ao que se esperava. Por este motivo, a
ação foi retirada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O gabinete do GAFA está a atingir um número cada vez maior de famílias e alunos, aumentando o
número de atendimentos. O contexto social está mais frágil, daí este aumento de utentes. ----------A Sra. Diretora elencou os recursos humanos de que o AEPAS beneficia, ao abrigo deste plano de
melhoria: uma técnica de serviço social e mediadora com trinta e cinco horas semanais, meio
horário para um animador, um horário completo para um professor de primeiro ciclo e de
matemática, meio horário para um professor de português. ---------------------------------------------------A mediadora foi alocada a uma turma do segundo ciclo e a maior parte do seu horário foi para esta
turma, pelo que não pôde dar tanta atenção a outros projetos. Os recursos tiveram de ser geridos
desta forma, mas conseguiram-se resultados com esta turma. -----------------------------------------------A D. Andreia Peres, representante dos Encarregados de Educação queixou-se de que durante a
semana do patrono foram dinamizadas atividades em excesso, o que foi difícil de gerir para os
alunos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Diretora explicou que deseja implementar as atividades do P lano Anual de Atividades de
outra forma e que é importante que todos os professores do Agrupamento tenham a noção de
todas as atividades que estão a decorrer. Irá implementar uma Plataforma Moodle que facilite a
todos os professores a visualização de todas as atividades que estão a decorrer em simultâneo.
Esta questão já está a ser refletida no seio do AEPAS para que haja lugar a melhorias. O acesso a
esta plataforma será livre, inclusive para pais e Encarregados de Educação. ----------------------------Foi emitido um parecer favorável ao relatório, por unanimidade dos conselheiros presentes. --------Relativamente ao ponto seis da ordem de trabalhos, foram apresentados os critérios de
organização de horários aprovados em Conselho Pedagógico, que se mantêm os mesmos do ano
passado e que obtiveram um parecer favorável pela unanimidade dos conselheiros presentes. ----Quanto ao ponto sete da OT, foi apresentada uma alteração ao Regulamento Interno do AEPAS
que se prende com a utilização dos telemóveis dentro da sala de aula. A fim de ir ao encontro dos
interesses dos alunos e de promover uma aproximação à utilização mais frequente das
tecnologias dentro da sala de aula. O Regulamento Interno passa a prever uma utilização, de
caráter pedagógico, do telemóvel dentro da sala de aula, em situações devidamente autorizadas
pelos professores. O próprio AEPAS desenvolveu uma aplicação para telemóvel, que ganhou um
prémio Ilídio Pinho. A alteração foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------Quanto ao ponto oito da ordem de trabalho: funcionamento, oferta e horário das Atividades de
Enriquecimento Curricular, mantém-se semelhante ao ano passado. Nos terceiros e quartos anos
os alunos têm três horas semanais de atividade físico desportiva, a par com o Inglês que é
obrigatório. Esta oferta é importante para os alunos que necessitam de libertar as suas energias
não o podendo fazer fora do recinto escolar, como acontecia no passado, quando as crianças
podiam ir brincar para a rua. --------------------------------------------------------------------------------------------Os representantes dos pais manifestaram o seu descontentamento por as Atividades de
Enriquecimento Curricular começarem tão tardiamente. Apenas em março elas estiveram
totalmente organizadas. A Sra. Diretora explicou que fazer um horário de seis horas semanais é
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muito complicado para os professores e os horários já são flexibilizados para que os professores
possam ter mais horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Expressão Musical será assegurada por um professor da casa, que terá horário para tal, o que
irá evitar atrasos na implementação da disciplina. Foi dado um parecer favorável ao documento
por unanimidade dos presentes. --------------------------------------------------------------------------------Finalmente, no que diz respeito ao último ponto da Ordem de Trabalhos: Informações, a Sra.
Diretora e o presidente do CG apresentaram a nova Sala do Futuro que irá ser instalada no
AEPAS, um laboratório para a Disciplina de CFQ e Ciências Experimentais, o Spot LED AEPAS.
Este Laboratório da Era Digital, destina-se a todos os alunos do AEPAS. O AEPAS pretende
apostar na formação de professores que por sua vez irão criar kits pedagógicos científicos para
aplicar nas aulas. Os professores serão os orientadores das atividades e os alunos os verdadeiros
atores que irão trabalhar nas suas áreas de interesse. Está previsto equipar uma sala com
equipamentos tecnológicos e científicos, cujo custo se prevê rondar os sessenta mil euros. O
AEPAS irá candidatar-se ao projeto Estimulo à Melhoria das Aprendizagens da Fundação
Calouste Gulbenkian e se o projeto for aprovado conseguirá um apoio financeiro de trinta mil
euros. A Junta de Freguesia irá, igualmente, apoiar o projeto e o AEPAS está a tentar conseguir
outros apoios financeiros. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente do CG explicou detalhadamente o projeto, o funcionamento da sala, os
equipamentos que pretendem adquirir e as parcerias já conseguidas. Três Universidades vão
trabalhar com o AEPAS, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, o Instituto Superior
Técnico e a Escola Superior de Educação de Lisboa. -----------------------------------------------------------Todas as turmas do quarto ano irão visitar e trabalhar neste laboratório, será mais um elemento
para motivar os alunos a manter-se no AEPAS. Esta é a única sala com estas características que
existirá no Distrito de Lisboa. -------------------------------------------------------------------------------------------No inicio do terceiro período irão ser dinamizadas atividades na escola sede para os alunos do
primeiro ciclo. O objetivo é que os pais e familiares dos alunos os venham trazer e buscar a fim de
perceberem o funcionamento da escola e a sua dinâmica. Pretende -se, com esta medida dar-se
visibilidade às atividades dinamizadas na escola e motivar os alunos para a sua frequência no
segundo ciclo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Diretora informou, ainda, que no dia vinte e um de julho, será negociado o Plano de
Melhoria TEIP, serão apresentadas as medidas a aplicar no próximo ano letivo, que serão poucas,
mas articuladas e exequíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------Na próxima semana irá decorrer o DREAM. Este ano o seminário destina-se aos Assistentes
Técnicos e Operacionais de todo o concelho de Sintra e irá decorrer de vinte cinco a vinte oito de
julho, no Centro Cultural Olga Cadaval. No próximo ano, o DREAM voltará a efetuar-se no Centro
Cultural Olga Cadaval, destinando-se também a docentes. ----------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, tendo sido lavrada a presente ata que,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. ---------------------------------------------O presidente: Joaquim Trovão
A Secretária: Marina Santos
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