AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRAFLORES
Escola Secundária de Miraflores
CONSELHO GERAL
ATA NÚMERO VINTE E OITO

Aos vinte dezoito dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezanove, pelas
dezassete horas, realizou-se na Biblioteca da Escola Secundária de Miraflores,
a vigésima oitava reunião do Conselho Geral, a fim de dar cumprimento à
seguinte ordem de trabalhos:
1. Balanço do ano letivo 2018/2019;
2. Organização letiva para o próximo ano;
3. AEC`s para o próximo ano letivo 2019/2020;
4. Relatório de avaliação das AEC 2018/2019;
5. Plano de Melhoria resultante da avaliação interna;
6. Relatório mochila leve;
7. Relatório de Aproveitamento;
8. Acolhimento aos alunos no agrupamento.

Estiveram presentes todos os conselheiros exceto um representante da
comunidade local, um representante dos professores e um representante dos
alunos.
Ponto um e Ponto dois: A diretora do agrupamento fez um breve resumo do
ano letivo anterior e perspetivou o novo ano letivo. Destaque para a melhoria
registada nas médias dos exames nacionais do 9º, 11º e 12º ano dos alunos do
AEM. Discutiu-se o tema da inclusão, na preparação do próximo ano letivo,
destacou o fato de o projeto “Mochila Leve” passar a incluir o 5º anovoltou a
vincar-se que os tablets e os manuais convivem como ferramentas que se
complementam em ambiente de sala de aula.
Realçou o trabalho desenvolvido pelos professores, pelos funcionários e o
trabalho dos pais. Foi ainda feito um breve esclarecimento sobre os processos
de seleção de entrada de novos alunos.

No próximo ano letivo o tema da conservação/ecologia/reciclagem, já presente
nas disciplinas de EVT, nos vários trabalhos que realizam ao longo do ano, será
articulado nas várias disciplinas do 5ºano.
No âmbito do programa de saúde escolar ou programa de educação para a
saúde, foi referido pela enfermeira Rosa, a abertura do gabinete do aluno no
AEM que poderá ser um meio de tornar mais efetivas as iniciativas do PES com
um aumento da proximidade ao aluno, para os dotar dos conhecimentos
necessários sobre saúde sexual.
Foram discutidas várias ideias, pelos representantes dos pais, alunos e
professores, relacionadas com o desenrolar do ano letivo transato e que se
pretende sejam revistas e melhoradas no desenrolar do no ano letivo
Foi aprovado o documento referente à organização do ano letivo enviado
previamente a esta reunião.
Ponto três: Foi apresentado e aprovado, o plano de atividades extra curriculares
(AEC) para o próximo ano letivo de acordo.
Ponto quatro: Retirado da agenda.
Ponto cinco: Plano de Ação de Melhorias 2019-2021, apresentado e
aprovado por unanimidade.
Ponto seis: Foi apresentado um resumo do projeto e abordado o seu futuro no
próximo ano letivo com a extensão do projeto ao 5ºano, este tema foi, também,
discutido no decorrer do ponto um e dois desta reunião.
Ponto sete: Apresentados os relatórios de avaliação por disciplina e ano,
aprovados por unanimidade.
Ponto oito: Fica registado que o acolhimento de crianças na EB/JI Alto de Algés
no período da manhã, antes do horário letivo, será da responsabilidade da
escola.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião.
Resumo elaborado pelo presidente do conselho geral, seguindo orientações do
Lei nº 26/2016, de 22 de Agosto.
O Presidente

