CONSELHO GERAL
MINUTA DE ATA – REUNIÃO N.º 13
Aos 22 dias do mês de abril de 2021, pelas 18:15, reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Santiago do Cacém (AESC), por videoconferência, para dar cumprimento à Ordem de Trabalhos que abaixo se
elenca.
1.

Informações;

2.

Análise e aprovação da ata da reunião n.º 12;

3.

Apreciação do relatório intermédio de acompanhamento e avaliação da execução do Projeto Educativo
(2020/2021);

4.

Apreciação do relatório intermédio de acompanhamento da ação dos demais Órgãos de administração
e gestão;

5.

Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do Projeto Educativo e
o cumprimento do Plano Anual de Atividades;

6.

Discussão em torno do Perfil do Aluno e das Aprendizagens Essenciais – que Escola hoje para o futuro
(já) amanhã?

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representantes do Pessoal Docente – Anabela Gonçalves, Dina
Rodrigues, Fernanda Lourenço, José Rui Ferreira, Maria Isabel Silva e Sandra Ruivo; representantes do Pessoal nãoDocente – Ana Maria Henriques e Sara Costa; representantes dos Pais e Encarregados de Educação – Carla Breu,
Helena Soares e Lénia Gil; representantes da Comunidade Local – Álvaro Pinto e Isabel Pereira; representantes do
Município – Isabel Contente, Robertina Pinela, Jaime Cáceres; Diretor – Manuel Mourão. Estiveram também
presentes, no ponto seis da reunião, a Professora Doutora Daniela Ferreira e a Dr.ª Sónia Ferreirinha.
De acordo com a ordem de trabalhos estabelecida, as informações/deliberações tomadas foram as que se seguem:
1.

A Presidente informou que a conselheira Anabela Rodrigues, representante do pessoal docente, pediu
substituição definitiva neste Órgão. A Presidente está a levar a cabo as diligências necessárias para a
substituição desta conselheira. Informou ainda que a reunião contará, no seu ponto seis, com as
presenças da Professora Doutora Daniela Ferreira, investigadora do Centro de Investigação e
Intervenção Educativa da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, e
da Dr.ª Sónia Ferreirinha, diretora do Centro de formação APPIforma. A Presidente informou ainda que
a última reunião deste Órgão terá lugar no dia 22 de julho e não 23, como, por lapso, consta no
cronograma de trabalhos. O Diretor prestou informações relativas ao trabalho a desenvolver sobre as
aprendizagens/competências não-consolidadas, conforme orientações da tutela; referiu a presença,
hoje, de um engenheiro enviado pelos serviços da tutela que, no seguimento do email do Diretor, avaliou
as situações reportadas sobre as escolas Básica Frei André da Veiga e Secundária Manuel da Fonseca. O
Diretor informou que esteve hoje na escola-sede uma equipa de reportagem de um canal televisivo a
entrevistar dois alunos, dois/três professores e o Diretor, uma vez que este Agrupamento foi o que
obteve melhores resultados nos exames nacionais na zona do Alentejo. Deu ainda a conhecer que foram
realizados relatórios de monitorização dos critérios de avaliação e do E@D, cujos resultados foram
enviados para professores, alunos e encarregados de educação.
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Por fim, informou que a Associação de Estudantes foi eleita hoje e deu conta que a testagem dos
professores e alunos do ensino secundário para deteção do vírus COVID-19 decorrerá amanhã na sala
polivalente da Escola Secundária Manuel da Fonseca.
3.

O relatório intermédio de acompanhamento e avaliação da execução do Projeto Educativo (2020/2021)
foi apreciado favoravelmente.

4./5. O relatório intermédio de acompanhamento da ação dos demais Órgãos de administração e gestão foi
apresentado. As conclusões e recomendações nele contidas serão, segundo o Diretor, analisadas em
sede de Conselho Pedagógico quando o Agrupamento repensar alguns dos seus documentos
orientadores.
6.

A Professora Doutora Daniela Ferreira apresentou o tema em análise neste ponto e fomentou o debate
em torno de questões várias: o Perfil do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório, as Aprendizagens
Essenciais, a legislação enquadradora, a Autonomia e a Flexibilidade Curricular, a Escola Inclusiva e a
avaliação.

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
_____________________________

_____________________________

(Fernanda Lourenço)
A Secretária

(Anabela C. Alves Gonçalves)
A Presidente
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