
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRAFLORES 

Escola Secundária de Miraflores 

CONSELHO GERAL 

Resumo da ATA NÚMERO VINTE E CINCO 

Aos dois dias do mês de outubro, do ano de dois mil e dezoito, pelas dezassete horas, realizou-

se na Biblioteca da Escola Secundária de Miraflores, a vigésima quinta reunião do Conselho 

Geral, a fim de dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos: 

1. Abertura do Ano Letivo 

2. Apresentação do projeto “Mais Escola Mais Futuro”. AEC’s do primeiro ciclo no AEM; 

3. Projeto “Mochila Leve”; 

4. Laboratórios e Material; 

5. Ajustamento das férias da diretora; 

6. Alteração da constituição do Conselho Pedagógico do AEM; 

  7. Outros Assuntos. 

 
Estiveram presentes todos membros do Conselho Geral, exceto dois dos representantes da 

comunidade local e dois representantes dos alunos.__________________ 

Ponto um: Abertura do ano letivo – Segundo o Presidente deste conselho, a abertura do ano 

letivo correu com relativa normalidade. _________________________________ 

Ponto dois: Segundo o Presidente do Conselho Geral, o projeto “ Mais Escola Mais Futuro”, que 

tem como objetivo a aprendizagem da socialização por parte dos alunos do 1.º ciclo, tem vindo 

a ser orientada e gerida com sucesso pela Associação de Pais do Alto de Algés. __ 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) estão a cargo da empresa “Educar a Sorrir” 

que numa parceria tripartida entre Ministério de Educação, Câmara Municipal de Oeiras e o 

Agrupamento de Miraflores, garante  o funcionamento de atividades na área do desporto e 

das expressões.____________________________________________________ 

 O objetivo principal é uma aprendizagem mais ativa e personalizada. ________ 

A dinâmica tem carácter lúdico de forma a permitir que as crianças explorem o mundo que as 

rodeia, desenvolvendo a criatividade, a auto-confiança para lidar com as incertezas e mudanças 

aceleradas que o futuro lhes reserva. Concretiza-se nesta proposta um compromisso de 

qualidade, proximidade, solidariedade e cooperação. _______________________ 



 

Para o 1.º e 2.º anos, as atividades que estão a ser desenvolvidas são: 

Atividade Físico Desportiva (AFD), Oficina do Canto, Teatro, Dança Criativa, Musicando, Filosofia 

para Crianças, Oficina de Criatividade e Empreendorismo e O Nosso Atelier (expressão plástica).  

Para o 3.º ano, TIC (desenvolvida por professores do Agrupamento), Aula do Futuro (robótica, 

programação e eletrónica), Oficina de Criatividade e Empreendorismo, AFD, Musicando, 

Filosofia para Crianças, Dança Criativa, Teatro e O Nosso Atelier (expressão plástica). ____ 

Para o 4.º ano, os alunos desenvolvem: AFD, Expressão Plástica e Expressão Dramática. __ 

Ponto três: Quanto ao Projeto “ Mochila Leve”, a Diretora do Departamento de Educação da 

CMO referiu que o material para o mesmo estaria disponível até janeiro deste ano letivo. Os 

servidores de rede WiFi serão reforçados em cada sala de aula do 4.º ano, abrangidas por este 

projeto. As turmas deste ano de escolaridade funcionam em coadjuvação entre pares, no 

período compreendido pelas aulas de Inglês. _________________________________ 

Ponto quatro: Em relação ao material, segundo a diretora deste Agrupamento,apetrecharam-

se os laboratórios de Física e Biologia com novas bancadas, o parque informático do Ensino 

Básico está a ser reequipado e será colocada uma nova rede de WiFi com uma velocidade 

superior à atual. Tem vindo a ser colocado ar condicionado nas salas das escolas do 

Agrupamento. Segundo a mesma, este empreendimento está a ser executado com o orçamento 

do Agrupamento. ______________________________________________________ 

Ponto cinco: Em relação ao ajustamento das férias da Diretora do Agrupamento, este poderá 

ser feito, via mail, uma vez que este também é um meio de comunicação oficial. ___ 

Ponto seis: No que respeita à alteração da constituição do Conselho Pedagógico do AEM, 

integraram o mesmo a professora Coordenadora de projetos em desenvolvimento, na EB de 

Miraflores e a professora Coordenadora da Cidadania e Desenvolvimento. ________ 

A diretora do Agrupamento expôs ao Conselho a necessidade de se ter criado uma equipa 

multidisciplinar por causa do decreto-lei 54/2018 de 6 de Julho. ________________ 

Ponto sete: O presidente do Conselho Geral, após uma visita surpresa, efetuada à cantina da EB 

Miraflores, referiu que as refeições na EB de Miraflores continuam a ser de muito boa qualidade, 

quer em termos de quantidade, quer de consistência e de sabor, tendo ainda mencionado e 

valorizado o papel da atual cozinheira. ____________________________________ 

Também foi mencionada a necessidade de eleger um novo representante dos alunos neste 

Conselho. ___________________________________________________________ 

Ainda foi referido que, os alunos do 11.º do Departamento Científico-Humanístico farão uma 

viagem educativa ao CERNE, na Suíça e à sede da ONU. ______________________ 



 

A representante da comunidade local, responsável pelo programa de Educação para a Saúde, 

informou que o Gabinete de Educação para a Saúde está a funcionar todas as quartas-feiras, na 

ESM. ______________________________________________________________ 

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. 

 

 

 

 

 


