
NOTA INFORMATIVA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL DE 31 DE JULHO DE 2018 

 

No dia trinta e um de julho de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas, realizou-se uma reunião 

do Conselho Geral sob a presidência de Ilda Parada Leitão, secretariada pela representante dos 

encarregados de educação, Constança Sousa, tendo como pontos da ordem de trabalhos: 

            1. Aprovação da acta da reunião anterior; ------------------------------------------------------------- 

            2. Informações; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

            3. Análise e/ou aprovação do regimento do Conselho Geral; ------------------------------------- 

4. Cumprimento do previsto no artº 13, alínea l, do Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de 

Julho (“compete ao Conselho Geral pronunciar-se sobre os critérios de organização dos 

horários”). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

1. Foi aprovada a ata da reunião anterior por unanimidade. 

 

2.  

a) Foi dado conhecimento do convite da Embaixada da Noruega, no âmbito do projeto 

Erasmus+, para uma feira sustentável de divulgação de boas práticas, no dia vinte e um de 

setembro, das doze às dezoito horas, no espaço exterior do Agrupamento de Escolas Dona Filipa 

Lencastre; 

b) As avaliações externas atribuíram um bom desempenho na generalidade das disciplinas; 

c) As listas dos alunos admitidos foram à data comunicadas à DGEST.  

d) O curso de língua francesa teve um bom desempenho e houve pedidos para ter continuidade. 

Irá continuar no próximo ano aberto a todos os alunos; 

e) A atividade da Robótica do Agrupamento teve grande destaque ao representar a Câmara 

Municipal de Lisboa num evento nacional; 

f) A atividade de Teatro tem disponível no site da escola as apresentações dos alunos. É de igual 

forma um projeto que irá ter continuidade no próximo ano; 

  

3. A proposta de regimento foi aprovada por unanimidade, com a alteração do ponto 3, artigo 

10º - "Após a aprovação da ata esta, ou uma nota informativa, será publicada na página 

eletrónica da escola". 

  

4. Para a pronúncia sobre os critérios de organização de horários, foram analisadas as matrizes 

curriculares do primeiro ciclo, onde estão incluídas as Atividades de Enriquecimento Curricular, 

do segundo e terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário de acordo com cada curso. 


