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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Reunião nº 11               24 de julho de 2019 

 

SÍNTESE  

Ponto um – Aprovação da ata da reunião anterior.  

Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. 

Ponto dois – Representação dos Encarregados de Educação e Pais no CG – análise da situação. 

Foi analisada a situação dos representantes dos EE/Pais no CG e constatou-se que ambos 

continuarão a ter educandos a frequentar o Agrupamento no próximo ano letivo, pelo que 

continuarão a desempenhar este cargo no ano letivo 2019/2020. 

Ponto três – Avaliação de desempenho da Diretora. 

O Presidente do CG apresentou a proposta elaborada em sede de reunião da Comissão 

Permanente, de acordo com o aprovado na reunião anterior. Analisada a proposta e posta à votação, 

foi aprovada por unanimidade. De acordo com a Portaria nº 266/2012, de 30 de agosto, esta 

avaliação será encaminhada como proposta para a DGAE, ao cuidado do Conselho coordenador de 

avaliação do desempenho dos diretores. 

Ponto quatro – Aprovação do mapa de férias da Diretora. 

Foi aprovado por unanimidade o período de férias pretendido pela Diretora. 

Ponto cinco – Apreciação e Aprovação do Relatório Final de Execução do Plano Anual de 

Atividades. 

O Conselho Geral apreciou positivamente o Relatório Final de Execução do Plano Anual de 

Atividades (PAA), apresentado pela Diretora, que concluiu com a apresentação do parecer do 

Conselho Pedagógico: “Analisada a avaliação feita pela equipa do OQ (Observatório de Qualidade) do 

PAA verifica-se a sua riqueza e abrangência, dentro dos vários eixos do Projeto Educativo e a análise 

swot permite o reforço da consciência das potencialidades do Agrupamento nos aspetos a dar 

continuidade e nas ações de melhoria a implementar.” Assim, o Conselho Geral considerou que a 

consecução do PAA apresentou aspetos muito relevantes para o incremento das aprendizagens dos 

alunos e aprovou por unanimidade o documento, reforçando a ideia de que os pontos menos 

favoráveis deverão ser tidos em conta na elaboração do PAA do próximo ano letivo.  

Ponto seis – Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação. 

A Diretora apresentou uma reflexão pormenorizada relativamente ao processo de 

autoavaliação em curso no Agrupamento e, referindo algumas das conclusões emanadas pelos 

diversos agentes implicados no processo de autoavaliação do agrupamento, concluiu que o trabalho 
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realizado no decorrer do ano letivo que agora cessa, no âmbito dos quatro eixos de intervenção do 

Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), foi bastante positivo.  Defendeu que a implementação do 

Projeto de Autoavaliação do Agrupamento tem vindo a recolher um número significativo de dados 

que tem permitido uma reflexão mais ou menos aprofundada sobre a ação educativa (práticas de 

planeamento, desenvolvimento e avaliação pedagógica) e sobre ações de natureza organizativa 

(gestão e liderança) que, por sua vez, contribuiu para a construção de um melhor conhecimento da 

realidade que é este agrupamento de escolas, pelo que é importante dar continuidade a esta prática. 

No final da sua exposição, o Conselho Geral emitiu um parecer muito favorável aos 

resultados do processo de autoavaliação do agrupamento, que deve ser continuado e desenvolvido 

no sentido de colmatar as fragilidades detetadas. 

Ponto sete – Análise dos resultados académicos do 3º Período. 

A análise destes resultados foi realizada em conjunto com o ponto anterior desta ordem de 

trabalhos. 

Ponto oito – Apreciação e aprovação da atualização do Projeto educativo. 

A Diretora informou que não foi possível finalizar a atualização do Projeto Educativo. Assim, 

ficou decidido levar este assunto à primeira reunião do próximo ano letivo. 

Ponto nove – Apreciação dos critérios de organização dos horários para o ano letivo 

2019/2020. 

A Diretora apresentou ao conselho geral um documento que servirá de base ao lançamento 

do próximo ano letivo, que será anexado a esta ata, dele constando os seguintes tópicos: i) critérios 

de constituição de turmas; ii) organização de horários de alunos e professores; iii) organização do 

calendário escolar; iv) distribuição de funções docentes e da organização letiva e da formação em 

contexto de trabalho; v) áreas e modalidades de qualificação; vi) medidas de promoção do sucesso 

escolar; vii) apoio tutorial; viii) temas da oferta complementar; ix) Carga horária (dos anos de 

escolaridade ao abrigo do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho).  

Após a análise dos vários pontos do documento, o CG debruçou-se mais aprofundadamente 

na questão da organização dos horários e na organização da matriz da oferta das atividades de 

enriquecimento curricular dos alunos do 1.º ciclo, tendo sido explicado que se pretende que haja a 

opção de uma hora diária de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) para os alunos do 1.º e 

2.º ano inscritos nestas atividades, a funcionar, de preferência, após o período curricular da tarde 

(16h00-17h00) e que os alunos do 3.º e 4.º ano inscritos usufruirão de 3 horas semanais de AEC. Fez-

se saber que a Autarquia de Viana do Castelo continuará a ser a entidade promotora das Atividades 

de Enriquecimento Curricular, tendo como entidades parceiras a Associação “Tempos Brilhantes” e o 

Agrupamento de Escolas, sendo a oferta disponibilizada a seguinte: Pequenos Exploradores (Ciências 
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Experimentais), Atividade Física e Desportiva (NUTRISER), Expressões (EDUC’ARTE) e Aprender a 

Brincar. Os alunos inscritos e a frequentar a disciplina de EMRC terão a redução de uma hora 

semanal, nas AEC, de modo a poderem frequentar esta disciplina. 

Depois da análise do documento, o CG emitiu um parecer positivo aos critérios apresentados 

para o lançamento do novo ano escolar. 

Ponto dez – Outros assuntos. 

Alguns aspetos focados: 

- solicitação de um plano de formação para assistentes operacionais e técnicos; 

- necessidade de uma reflexão sobre o facto de ser reduzido o número de alunos que se 

mantém no Agrupamento na passagem do 9º para o 10º ano; 

- a perceção, por parte da autarquia, de que muitos encarregados de educação não 

inscreveram os seus educandos na plataforma SIGA e que, por isso, correm o risco de não verem 

salvaguardados os pagamentos das refeições no início do próximo ano letivo; foi assegurado que as 

famílias tinham sido devidamente informadas dos procedimentos a adotar; 

- processo de transferência de competências para a Autarquia, nomeadamente em relação 

aos assistentes operacionais: a colocação terá em atenção o rácio previsto na legislação; 

- quanto às obras em curso, a Diretora do Agrupamento fez saber que lhe foi dada a 

informação de que as obras de requalificação da escola sede estão a decorrer segundo o calendário 

estipulado e que se prevê a sua conclusão a tempo do início das aulas. Não obstante, e por proposta 

do representante da Autarquia, o Conselho Geral recomendou que a Direção do Agrupamento 

pusesse as entidades competentes a par da eventualidade de algum pequeno atraso relativo ao 

apetrechamento do espaço do refeitório, que poderia ser um pouco mais demorado. 
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O Presidente do Conselho Geral 

António Araújo de Brito (Prof.) 
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