
 

 

 

 

 
 
 

 

Reunião de 22 de  novembro de 2018 
 

Leitura e aprovação da ata da reunião 
anterior. 

Depois de lida a ata da reunião de 25 

de julho a mesma foi aprovada por 

unanimidade. 

 

Tomada de Posse 

Em virtude da docente Alda Maria 

Ventura Regueiras ter deixado de 

pertencer ao Agrupamento de Esco-

las André Soares e por inerência fa-

zer parte deste conselho, tomou 

posse como conselheira a docente 

Laura Maria Rebelo Simões da Silva. 

 

Regulamento Interno. 

Terminada a vigência do anterior Re-

gulamento Interno veio a este Con-

selho Geral, para aprovação, uma 

nova proposta de Regulamento In-

terno. Depois da sua análise e escla-

recimentos por parte da diretora de 

alguns dos seus itens esta proposta 

foi aprovada por unanimidade. 

 

Estratégia de Educação para a Cidada-
nia 

A proposta de Estratégia de Educa-

ção para a Cidadania, foi analisada 

tendo sido tecidas várias considera-

ções sobre a mesma, nomeada-

mente a distribuição dos temas a 

trabalhar nos diferentes anos leti-

vos. A proposta foi aprovada por to-

dos os conselheiros presentes. 

 

 

Assuntos 

1. Leitura e aprova-

ção da ata da reu-

nião anterior 

2. Regulamento In-

terno. 

3. Estratégia de 

Educação para a Ci-

dadania. 

4. Matriz curricular 

do 1º ciclo. 

5. Linhas orientado-

ras para a elabora-

ção do orçamento e 

para o planeamento 

e execução pela Di-

retora das ativida-

des no domínio da 

Ação Social Escolar. 

6. Outros assuntos. 

 

Presenças 

Na reunião estiveram 

presentes doze conse-

lheiros. 

 

 

Matriz curricular do 1º ciclo. 

Foi apresentada a versão para o 1º e 2º ano 

de escolaridade, à qual foram acrescenta-

das as áreas de Cidadania e TIC, que nestes 

anos de escolaridade são transversais a to-

das as áreas. Esta alteração/regularização 

da matriz foi aprovada por todos os conse-

lheiros presentes. 

 

Linhas orientadoras para a elaboração do orça-

mento e para o planeamento e execução pela 

Diretora das atividades no domínio da Ação 

Social Escolar. 

As linhas orientadoras são, na sua globali-

dade as mesmas do ano anterior. As altera-

ções existentes são resultado de alterações 

da legislação. Após análise, o documento foi 

aprovado por todos os conselheiros presen-

tes. 

 

 Outros assuntos 

A Diretora informou que a nova página web 

do Agrupamento, terá funcionalidades dife-

rentes da atual, está a ser trabalhada desde 

o início do ano e será apresentada à comu-

nidade no dia seis de dezembro. 

A conselheira Conceição Ferreira referiu o 

pedido feito por muitos Encarregados de 

Educação, nos Conselhos de Turma Interca-

lares, no sentido de poderem carregar os 

cartões eletrónicos dos seus educandos 

através de uma referência multibanco. A di-

retora referiu que ia estudar essa possibili-

dade. 

O conselheiro Carlos Almeida referiu o Pro-

jeto School Bus e questionou sobre a ade-

são dos alunos da escola. A conselheira 

Carla Lourenço referiu que houve bastante 

adesão por parte dos alunos.  

O Presidente do Conselho Geral 

Domingos Bacelar de Oliveira 
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