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CONSELHO GERAL 

ATA NÚMERO VINTE E SEIS 

Aos seis dias do mês de Dezembro, do ano de dois mil e dezoito, pelas 

dezassete horas, realizou-se na Biblioteca da Escola Secundária de Miraflores, 

a vigésima sexta reunião do Conselho Geral, a fim de dar cumprimento à 

seguinte ordem de trabalhos: 

1. Ponto de situação da Avaliação Interna e da Avaliação Externa; 

2. Plano Anual de Atividades; 

3. Critérios de Avaliação; 

4. Ponto de Situação das Contas; 

5. Dec-Lei 54/2018 – Educação Inclusiva – Medidas de combate ao 
insucesso escolar; 

6. Ponto de situação da viagem ao CERN; 

7. Outros Assuntos. 

 
Estiveram presentes todos membros do Conselho Geral, excepto dois 

representantes do pessoal docente. 

Ponto um: Ponto de situação da Avaliação Interna e da Avaliação Externa – 

Após uma breve explicação da diretora do AEM, foi indicado que alguns dos 

pontos relativos aos pontos a melhorar, foram retirados 4 pontos, pelo fato de 

três deles não serem prioritários e um deles por já estar a ser proposto, 

aumentando o foco nas questões prioritárias.  

Ponto dois: Plano Anual de Atividades – Foi dado a conhecer antes da reunião 

tendo sido distribuído no dia da convocatória desta reunião, tendo sido apenas 

feitas algumas questões pelo presidente do Conselho Geral, sobre as visitas de 

final de ano do 4º ano e as visitas de estudo do 5º ano, que foram respondidas 

pela diretora do AEM, posteriormente o plano foi aprovado. 

 



 

Ponto três: Critérios de Avaliação – Foi feita uma breve síntese dos critérios de 

avaliação, algumas questões foram colocadas e feitos os devidos 

esclarecimentos. 

Ponto quatro: Ponto de Situação das Contas, excluído da agenda. 

Ponto cinco: Dec-Lei 54/2018 – Educação Inclusiva – Medidas de combate ao 

insucesso escolar. A diretora do AEM fez uma exposição sobre este tema, 

explicando com algum detalhe as medidas de suporte apoio à aprendizagem 

(MSAE), foi pedido que se fizesse um resumo destas medidas para que seja 

enviada para conhecimento dos pais e encarregados de educação. 

Ponto seis: Ponto de situação da viagem ao CERN – apresentado um resumo 

do que foi a visita dos alunos da ESM ao CERN, resumo esse que foi enviado 

para o Ministério da Educação e para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Ponto sete: Outros Assuntos - O presidente do Conselho Geral referiu que a 

partir de agora seriam feitos resumos de todas as atas que seriam divulgadas e 

publicadas no site do AEM.  

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. 

 

Resumo elaborado pelo presidente do conselho geral, seguindo orientações do 

Lei nº 26/2016, de 22 de Agosto. 

 


