
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUN’ÁLVARES 

 

CONSELHO GERAL (2017 a 2021) 

       Ano letivo 2018 / 2019 

      Minuta de ata - Reunião n.º 1 

 
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 11 de outubro de 2018, cuja ata será aprovada na 

próxima reunião, tomou as seguintes deliberações:  

Antes da ordem de trabalhos procedeu-se à apresentação dos novos representantes: docente 

Alda Nunes e representante da Câmara Municipal do Seixal Nuno Rodrigues. 

Ponto n.º: 1 – Informações  

 Súmula da última reunião deste órgão em 2017/2018. 

 Regulamento Interno: metodologia que se pretende adotar de modo a torná-lo mais usual. 

 Prémios de Mérito (agendada a cerimónia para o próximo dia 18 de outubro pelas 20.45 

horas na SFUA. 

 Variáveis de contexto do agrupamento quanto ao número de: alunos, educadores, 

professores, assistentes técnicos e assistentes operacionais. 

Ponto n.º 2 – Regimento do Conselho Geral 

 Por não ter havido alterações em lei e quanto aos procedimentos organizativos internos, 

manteve-se o articulado para o anterior ano letivo. 

 Aprovado por unanimidade. 

Ponto n.º 3 – Relatório de Autoavaliação 2017/2018 

 Mantendo-se o agendamento para a primeira reunião deste órgão no ano letivo seguinte, 

fez-se a apresentação do Relatório (previamente enviado aos diferentes representantes) e 

procedeu-se à sua análise. 

 Foi aceite a proposta de que este tipo de documento, no futuro, deve ter uma apresentação 

bianual, de modo a refletir o grau de consecução do Projeto Educativo, entre outras 

obrigações de natureza similar, contudo deverá ser encontrado uma calendarização 

faseada e correspondente modelo, para a divulgação dos resultados e dos processos de 

intervenção ao longo do ano letivo e para uma eficaz monitorização. 

 Relatório aprovado por unanimidade e deverá ser encaminhado a todos as estruturas da 

comunidade educativa. 

 



 

O Presidente, 

 

_____ António José Costa _____ 

 

O Secretário, 

 

_____ Manuela Castelo_____ 

  

 

Ponto n.º 4 – Projeto Educativo 2018/2022 

 Contextualização quanto ao calendário definido com o Ministério da Educação para a sua 

aprovação. 

 Fases decorridas até à sua última apresentação em Conselho Pedagógico seguindo-se o 

seu envio ao Conselho Geral. 

 Debate alargado sobre as grandes finalidades deste Projeto. 

 Decisão de na próxima reunião do Conselho Geral, ainda no decorrer do primeiro período, 

se proceder à discussão dos diferentes pontos para posterior aprovação. 

Ponto n.º 5 – Outros assuntos 

 Continuam os trabalhos de renovação dos espaços escolares na Escola Básica da 

Arrentela. 

 Depois de várias diligências junto dos serviços camarários, ainda não foram afixados os 

suportes e projetores na Escola Básica Quinta de S. João, adquiridos pelos professores e 

assistentes operacionais da mesma. 

 Receção à Comunidade Educativa (12 de outubro). 

 Apresentação do Plano Educativo Municipal (17 de outubro). 

 Candidatura para a Eficiência Energética na Escola Básica da Arrentela. 


