AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUN’ÁLVARES
CONSELHO GERAL
2017 / 2018
Minuta de ata - Reunião n.º 2

O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Nun’Álvares:
Faz público, em conformidade com o art.º 13, do Dec.Lei 137/2012, de 2 de junho, que o
Conselho Geral em reunião realizada a 02 de novembro de 2017, cuja ata será aprovada na
próxima reunião, tomou as seguintes deliberações:
Ponto n.º: 1 – Informações


Despacho 6478/2017 – Perfil do aluno saída da escolaridade obrigatória – e documento:
Perfil do aluno para o século XXI.



Versão para consulta pública – Alteração ao Decreto-lei n.º 3/2008.



Câmara Municipal do Seixal - Pelouro da Educação, Juventude e Modernização
Administrativa – vereação: Manuela Calado

Ponto n.º 2 – AEC – atividades de enriquecimento curricular


O Conselho Geral tomou conhecimento, analisou e aprovou por unanimidade as
planificações para cada domínio de oferta pedagógica e que foram aprovadas,
previamente, no Conselho Pedagógico realizado no dia 22 setembro 2017.



O Conselho Geral na reunião n.º 6 (24 de julho de 2017) no ponto da ordem de trabalhos
em que aprovou os Critérios Gerais para a Organização de Horários do Agrupamento de
Escolas de Nun’Álvares ano letivo 2017/2018, deliberou sobre os domínios de oferta das
atividades de enriquecimento curricular, de acordo com o regulamento no artigo 22.º
(Atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo) e alínea f) do artigo 38.º
(Competências do Conselho Geral) do Regulamento Interno. O Conselho Geral ratificou
anterior decisão, quando deliberou favoravelmente sobre os domínios de oferta das
atividades de enriquecimento curricular.

Ponto n.º 3 – Eleições (representantes do pessoal docente 2017-2021)


Aprovados por unanimidade o Regulamento e Calendarização: Designação dos membros do
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Nun’Álvares (2017-2021) – Escrutínio dia 5
de dezembro de 2017.

Ponto n.º 4 – Relatório de Autoavaliação 2016/2017


Unanimidade no parecer favorável ao documento apresentado pela equipa de trabalho da
Avaliação Interna do Agrupamento.



Proposta para que o documento a apresentar no futuro consiga relatar as boas práticas que
as diferentes estruturas operam durante o ano letivo e que não são evidentes no atual.

Ponto n.º 5 – Outros assuntos


Parecer favorável para se proceder à substituição do “parceiro” representado no Conselho
Geral – Kapaz”.



Indicação de duas entidades a serem ponderados convites: Fundação Benfica e Sociedade
Filarmónica União Arrentelense.

Ponto n.º 6 – Plano Anual de Atividades


O Conselho Geral considerou, no início da reunião, a inclusão de um novo ponto na
presente ordem de trabalhos.



Aprovado por unanimidade o documento apresentado pela equipa PAR e atendido o pedido
do Conselho Pedagógico (27 de novembro de 2017) para nos meses de janeiro/fevereiro de
2018 se fazer um ajustamento à planificação apresentada.

O Presidente,

A Secretária,

_____ António José Costa _____

_____ Carla Ramos_____

