Conselho Geral
Ata número quarenta e sete
Aos dezanove dias do mês de julho de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta minutos, sob a
presidência da professora Rosária Arroja, reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas José Maria dos
Santos, com a presença dos membros que constam na folha de registo de presenças.----------------------------A ordem de trabalhos da reunião teve os seguintes pontos, tal como indicado na convocatória do dia 12 de
julho de dois mil e dezassete:-----------------------------------------------------------------------------------------------1- Leitura, discussão e votação das atas número 45 e 46 do Conselho Geral.---------------------------------2- Apreciação e discussão do relatório sobre a implementação da disciplina de Inglês no quarto ano de
escolaridade (disciplina curricular), de acordo com a alínea k), do Artigo 13º, do Decreto-Lei
137/2012, de 2 de julho.--------------------------------------------------------------------------------------------3- Apreciação dos resultados relativos ao terceiro período do ano letivo de 2016-2017, de acordo com a
alínea k), do Artigo 13º, do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho.-------------------------------------------4- Emitir parecer sobre os critérios gerais a definir pelo Conselho Pedagógico, em matéria de
organização de horários, de acordo com a alínea l), do Artigo 13º, do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de
julho.---------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------5- Deliberar sobre os domínios de oferta das AEC, e fixar a respetiva duração semanal. --------------------6- Outros assuntos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Dando início à Ordem de Trabalhos e no seu primeiro ponto, foram lidas e aprovadas as atas número 45 e 46

do Conselho Geral.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento da Ordem de Trabalhos, passou-se ao ponto dois - Apreciação e discussão do relatório sobre a
implementação da disciplina de Inglês no quarto ano de escolaridade (disciplina curricular), de acordo com
a alínea k), do Artigo 13º, do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho.---------------------------------------------------

A representante da Câmara Municipal de Palmela, Idalina Polido valorizou o facto de no relatório serem
mencionados os aspectos a melhorar na implementação da disciplina de Inglês no primeiro ciclo.-----------------
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A professora Rosália Crispim esclareceu que em relação aos espaços onde decorrem as aulas nas escolas do
meio rural, mencionados no ponto três do referido relatório, estes são os mesmos utilizados pelos alunos
como salas de aula, pelo que as condições de aprendizagem são idênticas. ---------------------------------------------Em relação aos resultados globais de insucesso da disciplina de Inglês (cerca de dez por cento) considera que
seria importante perceber se esta taxa de insucesso ocorre em turmas mistas, de diferentes níveis de
escolaridade, ou em turmas do mesmo nível de escolaridade. A professora Rosália referiu também que em
relação ao apoio social escolar seria benéfico encontrar uma alternativa para os alunos receberem os
manuais escolares e outros materiais em vez do numerário para a sua aquisição. A representante da Câmara
Municipal de Palmela, Idalina Polido, referiu a possibilidade, à semelhança do que já ocorre noutro
Agrupamento de Escolas, da gestão das verbas para aquisição de manuais e matérias escolares ser feita pelo
Agrupamento, fazendo este a prova dessas aquisições.------------------------------------------------------------------------De seguida, passou-se ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos - Apreciação dos resultados relativos ao
terceiro período do ano letivo de 2016-2017, de acordo com a alínea k), do Artigo 13º, do Decreto-Lei
137/2012, de 2 de julho. A Presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja, informou que o Conselho Geral que

o relatório de Avaliação Interna está a ser concluído e que no do próximo Conselho Geral será feita a sua
apreciação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação aos resultados escolares no terceiro período verificam-se algumas melhorias, sendo as médias
positivas, embora as taxas de sucesso relativo tenham um peso bastante acentuado na avaliação global.
O Diretor do Agrupamento, Carlos Vilas fez referência às medidas já tomadas no sentido de colmatar o
insucesso, nomeadamente na disciplina de Físico Química, no terceiro ciclo, sendo uma delas o Projeto do
Clube de Ciências, direcionado para alunos do sexto ano e também a implementação de aulas de apoio
educativo na disciplina de Físico Química.--------------------------------------------------------------------------------O Diretor salientou também, que em relação aos resultados escolares dos alunos do sétimo ano de
escolaridade, deverá ter-se em consideração o facto de reflectirem os resultados de apenas uma turma de
Percurso Curricular Alternativo, e que para a constituição desta turma são necessários critérios como a
idade e número de retenções dos alunos, o que interfere no perfil da turma em termos de comportamento e
dos resultados escolares. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A professora Rita Moreira referiu que os resultados escolares são o reflexo do perfil de alunos que
constituem as turmas de Percurso Curricular Alternativo que frequentam a escola e que são na sua maioria
constituídas por alunos com muitas dificuldades ao nível académico. ------------------------------------------------

No ponto quatro da Ordem de Trabalhos- Emitir parecer sobre os critérios gerais a definir pelo Conselho
Pedagógico, em matéria de organização de horários, de acordo com a alínea l), do Artigo 13º, do DecretoLei 137/2012, de 2 de julho.----------------------------------------------------------------------------------- --------------O Diretor do Agrupamento, Carlos Vilas, informou que foram elaborados de acordo com o Despacho
normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho, os critérios de elaboração dos horários foram aprovados no
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Conselho Pedagógico do dia onze de julho e permanecem os mesmos do ano letivo anterior, à exceção do
horário dos docentes do primeiro ciclo, onde será contemplado como serviço letivo, o tempo de intervalo.O Diretor do Agrupamento informou que está a ser preparada legislação de suporte à matriz curricular do
primeiro ciclo, sendo que os critérios definidos em relação à carga horária no primeiro ciclo poderá vir a
sofrer alterações consoante a nova legislação. No entanto, ficou definido que o intervalo de almoço
decorrerá entre as doze e catorze e trinta horas, consoante o regime de funcionamento dos
estabelecimentos e as especificidades de cada um, face aos recursos humanos e materiais de que é dotado.O Conselho Geral deu parecer positivo em relação aos critérios para a elaboração de horários, com catorze
votos a favor e zero contra.--------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida passou-se ao ponto cinco da Ordem de Trabalhos- Deliberar sobre os domínios de oferta das AEC,
e fixar a respetiva duração semanal. Neste ponto, o Diretor do Agrupamento informou que irão ser
estabelecidos os protocolos de colaboração com as mesmas entidades promotoras destas atividades, à
semelhança dos anos letivos anteriores: ----------------------------------------------------------------------------------- Associação de Pais da Escola Básica Alberto Valente, que dinamizará as atividades nesta escola e nas
escolas do meio rural; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Associação de Pais da Escola Básica Zeca Afonso que irá continuar a promover atividades na Escola João
Eduardo Xavier e António Santos Jorge; ---------------------------------------------------------------------------------- Associação de Pais da Escola Básica Salgueiro Maia que irá no próximo ano letivo abranger uma escola do
meio rural ainda a definir.--------------------------------------------------------------------------------------------------Os cinco tempos para estas atividades irão ser distribuídos pelo Inglês, Expressão Plástica e Atividade Físico
Desportiva, para os primeiros e segundos anos. Para os terceiros e quartos anos de escolaridade, Expressão
Plástica e Atividade Físico Desportiva. Um tempo das AEC desdobrará com a oferta de Educação Moral
Católica ou Evangélica, de cariz opcional. ---------------------------------------------------------------------------------

Foi votada o parecer com catorze votos a favor e zero votos contra.--------------------------------------------------------No último ponto da ordem de trabalhos – Outros assuntos, foi autorizado com catorze votos favoráveis o
pedido de alteração do período de férias do Diretor para um a onze de Agosto de acordo com a conveniência
de serviço a realizar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A análise e aprovação do regulamento da bolsa de manuais escolares será realizada no próximo Conselho
Geral, depois de comtempladas as alterações definidas no Despacho nº 5296 / 2017, de 16 de junho.-----------A representante da Câmara, Fernanda Rolo referiu que será mais funcional para a organização dos serviços
que as listas do ASE sejam entregues no mês de julho e não no início do ano letivo. A presidente do Conselho
Geral esclareceu os presentes sobre esta situação, a qual se prendeu com uma confusão durante a
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preparação deste Conselho, com a Diretora cessante, e comas datas de publicação da legislação referente a
esta área. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por último a Presidente do Conselho Geral informou os presentes do calendário escolar para o próximo ano
letivo :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pré-escolar: início no dia treze de setembro;---------------------------------------------------------------------------------------Primeiro ciclo: início no dia 13 de Setembro, realizando-se no dia doze de Setembro a reunião com os
Encarregados de Educação;------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo e terceiro ciclos: início dia treze de Setembro para todos os anos, mas no dia doze de setembro
realizar-se-á a receção aos alunos do quinto ano e aos seus Encarregados de Educação.-----------------------------A representante da Câmara Municipal de Palmela, Idalina Polido questionou o Diretor Carlos Vilas, sobre a
constituição da sua equipa e o Diretor informou que da Equipa fazem parte a professora Maria da Conceição
Henriques, como subdirectora e representante do primeiro ciclo, o professor Filipe Ventura, representante do
pré-escolar, o professor Joaquim Matias e Pedro Francisco, responsáveis pelas instalações e informática.-------O Diretor referiu ainda toda a colaboração que tem sido prestada pelas professoras Maria Natividade
Azeredo e Mafalda Luna, membros da Direção cessante, neste período de transição. --------------------------------É ainda de registar que face às novas funções assumidas pela professora Maria da Conceição Henriques, a
mesma será substituída no Conselho Geral pela professora Rosália Crispim. A professora Dora Félix foi eleita
coordenadora do primeiro ciclo, pelo que o seu lugar de conselheira passará a ser ocupado pela professora
Célia Castanho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que vai
ser assinada por mim que a secretariei e pela Presidente do Conselho Geral. --------------------------------------------
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A Secretária

A Presidente do Conselho Geral

__ Célia Castanho __

__ Rosária Arroja__

