
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRAFLORES 

Escola Secundária de Miraflores 

CONSELHO GERAL 

Resumo da ATA NÚMERO VINTE E TRÊS 

Aos quatro dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezoito, pelas dezassete horas e 

trinta minutos, realizou-se na biblioteca da escola secundária de Miraflores, a vigésima 

terceira reunião do conselho geral, a fim de dar cumprimento à seguinte ordem de 

trabalhos:______________________________________________________________ 

1-Aprovação do regimento do conselho geral do AEM. 

2-Aprovação do relatório de gestão referente a 2017 (enviado para o tribunal de contas). 

3-Apreciação do projeto educativo. 

4-Apreciação do plano de melhoria-execução da medida 1. 

5-Evolução do comportamento e aproveitamento das turmas. 

6- Outros assuntos.  

Estiveram presentes todos os membros, à exceção de uma das representantes do 

pessoal docente e de um dos representantes da comunidade 

local._________________________ 

Ponto um: Foi aprovado por unanimidade e com pequenas alterações o Regimento 

Interno do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Miraflores. 

Ponto dois: A diretora do agrupamento proferiu algumas explicações sobre opções 

tomadas, relativamente a equipamentos e material didático, seguindo-se a aprovação 

do 

documento._____________________________________________________________ 

Ponto três: A diretora solicitou a leitura do projeto educativo e do regulamento interno 

para serem completados com sugestões e aprovados na próxima reunião. Ficou 

estabelecida a data de 15 de Junho como limite para receção de sugestões a incluir nos 

referidos documentos. ____________________________________________________ 



Ponto quatro: A diretora fez um balanço da aplicação das medidas pedagógicas para a 

melhoria das aprendizagens.________________________________________________ 

Ponto cinco: Neste ponto, foram apreciados e discutidos vários documentos, a saber:  

Nova proposta de regime disciplinar; Nova proposta de tipificação das ações-medidas 

disciplinares; Gabinete do aluno/Monitorização da disciplina; Dar voz aos alunos; 

Quadro comparativo  do aproveitamento das disciplinas. Em síntese, refletiu-se sobre a 

necessidade da afirmação da autoridade do professor enquanto modelo do processo 

ensino-aprendizagem e sobre a participação mais ativa dos alunos enquanto agentes de 

mudança._______________________________________________________________ 

Ponto seis: A representante do município apresentou algumas políticas educativas a 

implementar no próximo ano, no primeiro ciclo, nomeadamente – Escola sem manuais, 

Coadjuvação das aulas de educação física e ainda o projeto de introdução da educação 

musical, no primeiro ciclo, dando prioridade ao canto. O presidente do conselho geral, 

congratulou-se com a existência deste último projeto, por representar a continuidade 

de um projeto semelhante, também em parceira com a Escola de Música de Nossa 

Senhora do Cabo e o AEM, e que a APEE do Alto de Algés, desenvolveu no ano letivo de 

2014-

2015.__________________________________________________________________  

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. 

 


