
 

 

 

 

 
 
 

 

Reunião de 18 de  ju lho de 201 9 
 

Leitura e aprovação da ata da reunião 
anterior. 

Depois de lida a ata da reunião de 07 de 

março de 2019 a mesma foi aprovada 

por unanimidade. 

Tomada de posse dos representantes 
dos Pais e Encarregados de Educação. 

 Os representantes dos pais e Encarre-

gados de educação eleitos na assem-

bleia geral de pais e encarregados de 

educação do Agrupamento de Escolas 

André Soares, realizada no dia 

1/04/2019, tomaram posse. Assim fo-

ram empossados e passam a fazer parte 

deste Conselho Geral: Carla Maria Cruz 

de Freitas; David Alves Ferreira; Diana 

Paula de Castro Soares; João Carlos Ve-

losa Pereira; João Manuel Miranda da 

Rocha Soares.  Tomou ainda posse, 

como representante do município, 

Luís Filipe Paiva da Mota Pedroso. 

Preparação do próximo ano letivo. 

Foram dadas a conhecer as matrizes 

curriculares dos 2º e 3º ciclos do ensino 

regular e do ensino articulado. Depois 

de devidamente explicadas pela dire-

tora, as mesmas foram aprovadas por 

unanimidade. Também por unanimi-

dade foram aprovados os critérios de 

constituição de turmas e de elaboração 

dos horários. Todas as orientações para 

o próximo ano letivo, aprovadas por 

este órgão, ficarão disponíveis para 

consulta na página Web do Agrupa-

mento, no Plano de Estudos e Desenvol-

vimento do Currículo. 

Atividades de enriquecimento curricu-
lar.  

Foi analisada e aprovada a proposta de 

funcionamento das atividades de enri-

quecimento curricular as quais terão a 

seguinte distribuição: parceria com E 

Assuntos 

1. Leitura e aprovação da 

ata da reunião anterior. 

2. Tomada de posse dos 

representantes dos Pais 

e Encarregados de Edu-

cação. 

3. Preparação do próximo 

ano letivo. 

4. Atividades de enriqueci-

mento curricular.  

5. Outros assuntos. 

 

 

Presenças 

Na reunião estiveram 

presentes dezoito conse-

lheiros. 

 

 

Plural em S. Lázaro e no 1º ano, 2 h de canto, 2 

horas de desporto e 1 h de expressão dramá-

tica; no 2ºano, 2 h de canto, 1 de desporto e 2 

de expressão dramática; no 3ºano, 1 h de 

dança, 1 h de desporto, 1 h de jogos de tabu-

leiro,1 h de expressão dramática e 1 h de ex-

pressão plástica; no 4ºano, 1 h de dança, 1 h de 

desporto e 1 h de jogos de tabuleiro. Nas outras 

escolas do agrupamento, em parceria com 

Multi-Escolhas as AEC do 1º e 2º ano serão: 2 h 

de ginástica, 1 h de rope skipping, 1 h de expres-

são dramática e 1 h de ritmos e cadências. Do 

3º serão: 1 h de xadrez, 2 h de rope skipping e 2 

h de ritmos e cadências. Do 4º serão: 1 h de xa-

drez, 1 h de rope skipping e 1 h de ritmos e ca-

dências. 

 Outros assuntos. 

Este Conselho foi informado que não teria de se 

debruçar sobre o processo de avaliação da dire-

tora visto a mesma ter, em conformidade com 

o previsto na lei, optado pela mobilização da 

sua última avaliação. 

Foi decidido incluir uma adenda ao Projeto Edu-

cativo referindo que o Plano de Estudos e De-

senvolvimento Curricular é sua parte inte-

grante. 

Em função da onda de assaltos que tem asso-

lado a escola sede, decidiu-se elaborar uma 

nota ao Comando Distrital da PSP solicitando re-

forço de vigilância. 

A diretora partilhou com este conselho a sua 

apreensão relativamente à falta de assistentes 

operacionais e técnicos no Agrupamento. 

O conselheiro Luís Pedroso referiu que ainda 

não há projeto, nem estimativa, para se realizar 

uma reestruturação da EB1 Da Ponte Pedrinha. 

O conselheiro David Alves Ferreira, deixou um 

voto de agradecimento ao pessoal docente e 

não docente pelo seu empenho e dedicação. 

 

O Presidente do Conselho Geral 

Domingos Bacelar de Oliveira 

 

 

Agrupamento de Escolas André Soares 

Boletim do Conselho Geral 


