
----------------------ATA NÚMERO CINQUENTA----------------------------- 
 
Aos vinte e três dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezoito, reuniu o Conselho 
Geral do Agrupamento de Escolas de Sardoal, pelas dezoito horas, na sala de reuniões da 
Escola sede, sob a presidência da respetiva Presidente, Professora Carmina Nascimento. 
A reunião contou com a presença dos elementos que assinaram a respetiva folha de 
presença e teve a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------- 
Ponto um – Informações ----------------------------------------------------------------------------
Ponto dois - Aprovação do Relatório de Contas de Gerência, relativo ao ano económico 
de 2017; -----------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto três - Aprovação do mapa de férias da Diretora. -----------------------------------------
Antes de entrar no ponto um da ordem de trabalhos, a Presidente do Conselho Geral 
colocou a votação a ata referente à reunião do dia vinte e três de janeiro que foi aprovada 
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Dando-se continuidade à sessão e entrando-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos, 
foram prestadas as seguintes informações: ------------------------------------------------------- 
-A Senhora Diretora referiu que, relativamente ao Projeto Orçamento Participativo, 
destinado a alunos, apenas um grupo de alunos participou, tendo-lhes sido atribuída a 
verba de quinhentos euros; ------------------------------------------------------------------------- 
-Quanto à melhoria dos resultados escolares, a Dra. Odete João, do PNPSE (Plano 
Nacional de Promoção do Sucesso Escolar), esteve no Agrupamento de Escolas de 
Sardoal, a realizar uma monitorização do Plano de Ação Estratégica, e constatou que 
todos os anos estão a cumprir, excetuando-se o segundo e sétimo anos de escolaridade. 
Justificou este incumprimento, dizendo que a causa de algum insucesso se possa atribuir 
à mudança de ciclo a que os alunos estão sujeitos, no sétimo ano, e à necessidade de se 
efetuar uma triagem no segundo ano, consequência de todos os alunos transitarem do 
primeiro para o segundo ano de escolaridade; --------------------------------------------------- 
-Relativamente às atividades desenvolvidas no Dia do Agrupamento, feito o seu balanço, 
verificou-se que os objetivos, previamente delineados, foram cumpridos; ------------------ 
-O Agrupamento foi sujeito a uma monitorização, por elementos do Ministério da 
Educação, para aferir da sua capacidade, no âmbito da autonomia e flexibilidade 
curricular. De acordo com informação fornecida, o próximo ano letivo, irá envolver o 
primeiro, segundo, quinto, sexto e sétimos anos de escolaridade. O décimo ano poderá 
ser abrangido numa fase posterior. ---------------------------------------------------------------- 
Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, Aprovação do Relatório de Contas de 
Gerência, relativo ao ano económico de dois mil e dezassete, e após terem sido facultados 
os devidos esclarecimentos pela Senhora Diretora, o Relatório de Contas de Gerência, 
relativo ao ano económico de dois mil e dezassete, foi submetido a votação, tendo sido 
aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------- 
Finalizando a reunião e dando cumprimento ao ponto três da ordem de trabalhos foi, 
igualmente, aprovado, por unanimidade, o mapa de férias da Senhora Diretora. ----------- 
E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 
ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela presidente da reunião e por mim 
que a secretariei.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A Presidente da reunião,  
 
A Secretária da reunião,  


