
 

 

CONSELHO GERAL 

Memorando 

(Reunião efetuada no dia 17 de abril de 2018) 

 

O Conselho Geral, na sua reunião de 17.04.2018, abordou os seguintes pontos 

constantes da ordem de trabalhos:  

1. Aprovou a ata da reunião efetuada no dia 5 de dezembro de 2018. 

 

2. Aprovou as Linhas Orientadoras do Orçamento de 2018. 

 

3. Analisou as informações transmitidas pelo Diretor, a saber:  

- Integração no Agrupamento de seis alunos Sírios; 

- Orçamento participativo das escolas: 3 propostas apresentadas – foi 

vencedora a proposta B - Cobertura do Bloco E que propõe a substituição 

dos parafusos das placas de cobertura do Bloco E, de modo a melhorar 

as condições físicas (segurança e conforto) do espaço em questão; 

- Parlamento dos Jovens 2017/2018: prestação meritória de 3 alunos em 

representação da escola, que conseguiram que a escola fosse a mais 

votada nas propostas, a mais votada para representar o Círculo de 

Coimbra na Sessão Nacional e a eleição do porta-voz à sessão nacional; 

- Atribuição do 1º prémio, a nível nacional, a uma aluna da escola que 

participou no Concurso “Pinta a tua Espanha”, no âmbito do XV Premio 

Pilar Moreno 2018; 

- Levantamento feito nas turmas do 6º ano, no sentido prever o número de 

alunos a frequentar o 7º ano no próximo ano letivo. Dos 223 alunos, 204 

deverão continuar na escola, 10 mostraram intenção de sair e 9 ainda não 

decidiram; 

- Proposta da rede escolar para 2018/2019: 

Número de turmas: 5º ano - 8 | 6º ano - 9 | 7º ano - 9 | 8º ano - 7 | 9º ano - 7 

Ano Letivo de 2017/2018 



 

- Provas de Aferição: ampla discussão sobre as dificuldades e alguns 

constrangimentos na sua realização, nomeadamente a falta de materiais 

solicitados para as provas de Educação Física. Foi relembrado que cabe à 

Câmara Municipal equipar as escolas do 1º ciclo. 

 

4. Possibilidade da criação de um “Clube de Ciência Viva”, sugerido 

pelo Conselheiro Paulo Trincão. 

 

5. Apreciações sobre as Metas Curriculares. Os Conselheiros 

consideraram positiva esta iniciativa do Conselho Pedagógico. 

 
 

 
                                          Coimbra, 07 de maio de 2018 

             O Presidente do Conselho Geral 

 

     _______________________________ 

                                                                                (Armando José Mendes Semedo)                                          


