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Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas dezanove horas e quinze, momento em que foi 

alcançado o quórum necessário, na sala um ponto sete da Escola Secundária de Maximinos, sob a presidência do 

docente Carlos Gonçalves, reuniu o Conselho Geral, em sessão ordinária, tendo-se registado a ausência de um 

representante dos encarregados de educação, Ana Paula Rodrigues, das representantes dos alunos, Francisca Dias e 

Matilde Vilaça, e ainda de dois representantes da autarquia, Goreti Afonso e Maria Isabel Rocha. Da agenda de 

trabalhos constavam os seguintes pontos:  

Ponto 1: Informações; 

Ponto 2: Aprovar o relatório e conta de gerência de 2015; 

Ponto 3: Desencadear o processo eleitoral para o Conselho Geral e aprovar calendário eleitoral;  

Ponto 4: Apreciar o relatório intermédio de execução do plano anual de atividades (PAA);  

Ponto 5: Apreciar o relatório intermédio de execução do Projeto FREI; 

Ponto 6: Outros assuntos. 

Antes da ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade dos presentes na reunião, a ata da última sessão deste 

conselho. 

Entrando na ordem de trabalhos, o senhor Diretor partilhou as seguintes informações: tendo ouvido o Conselho 

Pedagógico, decidiu pela realização das provas de aferição nos segundo, quinto e oitavo anos, atendendo à nossa 

condição de TEIP e às metas contratualizadas com o Ministério da Educação e pela não realização das provas finais do 

quarto e sexto anos; no que concerne à nossa oferta formativa de cursos profissionais (CP), ainda que não formalmente 

aprovado, está a ser divulgado o CP de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos; estamos, no 

presente, a apostar fortemente, com o apoio das associações de pais e com a promoção de «dias abertos», na 

divulgação do AEMaximinos, com especial incidência no ensino articulado da música e da dança no início do segundo 

ciclo, registando-se já um número considerável de pré-inscrições; quanto ao elevado absentismo escolar e ao risco de 

abandono escolar dos alunos de etnia cigana, informou os conselheiros de estar a ser ponderada a implementação de 

um PCA (Percurso Curricular Alternativo); comunicou também a data, quinze de julho próximo, e o local, Parque de 

Exposições de Braga, da cerimónia de entrega dos Prémios de Mérito 2015/2016; no que respeita ao Centro para a 

Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP), o nosso pólo está já a trabalhar com dois grupos de adultos do nível 

secundário nos seus processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC). Endereçou 

aos presentes o convite para assistir ao espetáculo «Ti’ Rosa», protagonizado pelo quarto ano da EB1 da Gandra e 

pela orquestra do ensino articulado da música, a ter lugar na cantina da Escola Secundária de Maximinos, pelas 19:00 

horas do dia 29 de abril, próxima sexta-feira; acrescentou que a mesma atuação será levada a Coimbra, no dia 04 de 
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maio, e endereçou um agradecimento às juntas de freguesia de Maximinos, Sé e Cividade e de Ferreiros e 

Gondizalves, pelo apoio financeiro à deslocação dos alunos. 

No segundo ponto em agenda, o documento previamente enviado foi apresentado e comentado pelo senhor 

Diretor que esclareceu algumas dúvidas colocadas pelos presentes, após o que o «relatório e conta de gerência de 

2015» foi aprovado por unanimidade. 

Passando ao terceiro ponta da agenda, «desencadear o processo eleitoral para o Conselho Geral e aprovar 

calendário eleitoral», o senhor presidente deste órgão apresentou os documentos enviados, tendo os conselheiros dado 

o seu aval ao calendário e aos diferentes regulamentos eleitorais. 

Relativamente ao ponto quatro da ordem de trabalhos, «Apreciar o relatório intermédio de execução do plano 

anual de atividades (PAA)», apresentado pelo senhor Diretor, verificou-se uma breve reflexão por parte dos 

conselheiros que chamaram a atenção para, nomeadamente, algumas lacunas de atividades desenvolvidas em PTTs 

(Planos de Trabalho de Turma) que não constam deste relatório. O senhor Diretor relembrou que todas as atividades 

devem ser objeto de avaliação na ficha on-line. 

Em seguida, passou o conselho a «Apreciar o relatório intermédio de execução do Projeto FREI», mais uma vez 

apresentado e comentado pelo senhor Diretor. Os dados relativos à indisciplina mereceram particular atenção, tendo o 

senhor António João Silva salientado que, felizmente, muitas ocorrências ficam resolvidas internamente e não chegam 

aos quadros estatísticos.  

Em «Outros Assuntos», a professora Célia Sousa relembrou que, atendendo aos últimos estudos clínicos sobre 

os níveis de atenção dos alunos, devia ser repensada a opção do nosso agrupamento pela grelha horária de 90 

minutos; a professora Fernanda Santos questionou a possibilidade de implementação de coadjuvâncias em sala de 

aula; a professora Cristina Gandra chamou à discussão, inconclusiva por falta de recursos humanos,  para o horário, 

parcial, de funcionamento dos SAE na EB 2/3 Frei Caetano Brandão; a representante dos pais Sílvia Silva inquiriu 

sobre as diligências efetuadas para a colocação de dispositivos de proteção solar nas salas mais expostas ao sol na 

EB1 de Estrada, tendo o senhor Diretor remetido a questão para a autarquia. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida 

e aprovada, será assinada nos termos da lei. 


