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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Reunião nº 17              23 de julho de 2020 

 

SÍNTESE  

Ponto um – 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, Professora Teresa Almeida, que concluiu com a 

apresentação do parecer do Conselho Pedagógico: “O PAA reflete o dinamismo existente no AEB 

relativamente à diversificação de oportunidades educativas proporcionadas aos alunos dos 

diferentes ciclos/níveis de ensino, no âmbito dos Eixos de Intervenção do PEA. Contemplou um vasto 

conjunto de atividades/projetos que implicaram a mobilização de saberes de diversas áreas e que 

contribuíram para o desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes, alinhando-se, em 

grande medida, com o preconizado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, não 

obstante os enormes constrangimentos decorrentes da pandemia. Importa reforçar que a 

diversidade de atividades propostas no PAA responde aos princípios orientadores da autonomia e 

flexibilidade curricular e da escola inclusiva, indo ao encontro dos diferentes interesses e formas de 

aprender das crianças/alunos.” 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 dois – 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 

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 cada vez mais 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 
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no sentido de serem implementadas as recomendações expressas pela equipa responsável pelo 

projeto, visando o alcance das metas com que o Agrupamento se responsabiliza. 

Ponto três – Apreciação e aprovação da atualização do Projeto Educativo. 

A Diretora apresentou sucintamente a proposta de atualização do Projeto Educativo do 

Agrupamento 2020/2023 que, tal como os outros documentos, haviam sido enviados aos membros 

deste Conselho. Foi analisado e aprovado por unanimidade, devendo ser divulgado a toda a 

comunidade escolar. 

Ponto quatro – Análise dos resultados académicos do 3º período. 

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

trabalhos. 

Ponto cinco – Apreciação dos critérios de organização dos horários para o ano letivo 2020/2021. 

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

do próximo ano letivo. Fez uma contextualização global, referiu os critérios de constituição das 

turmas e centrou a sua atenção na organização e funcionamento das atividades letivas, 

nomeadamente nas possibilidades de regimes presencial, misto e à não presencial, na organização 

dos horários de alunos e docentes nos vários estabelecimentos de ensino do Agrupamento, e em 

outros aspetos a ter em conta no desenvolvimento das atividades letivas e não letivas, finalizando a 

sua apresentação com o plano curricular do agrupamento. 

O representante da Autarquia, Manuel Isaías Alves, vincou a necessidade de se atender aos 

transportes dos alunos, quer os do 1º ciclo, quer os da escola sede, que se encontram com horários 

definidos e não podem ser multiplicados. 

Também em relação às refeições, a Diretora evidenciou a necessidade de horários 

desfasados e avançou a hipótese de haver serviço “take away”.  

Ponto seis – Análise de pedidos de esclarecimento / propostas apresentadas por um 

pai/encarregado de educação. 

Foram analisadas as questões colocadas por um pai/encarregado de educação, cujas 

respostas serão comunicadas via e-mail pelo Presidente do CG. 

Ponto sete – Aprovação dos protocolos de colaboração entre o AEB e o Município 

relativos às atividades de enriquecimento curricular. (Ponto introduzido no início 

da reunião) 

O Conselho Geral aprovou por unanimidade os protocolos de colaboração entre o AEB e a 

Câmara Municipal de Viana do Castelo previstos para o ano letivo 2021/2022, no âmbito das 

atividades de enriquecimento curricular (natação, música, expressões artísticas, ciências 

experimentais e atividades náuticas). 
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Ponto oito – Outros assuntos. 

O representante da autarquia, Manuel Isaías Alves, informou que o transporte escolar da 

responsabilidade da autarquia irá iniciar a sua atividade no dia 17 de setembro, pelo que a 

Agrupamento teria de ter em conta este fator na calendarização das atividades letivas do 

próximo ano; referiu ainda que todo o pessoal não docente a ser colocado neste agrupamento 

estará colocado até ao dia 15 de setembro, incluindo o que fará as substituições do pessoal com 

licença por doença de longa duração. 

 

Escola Básica e Secundária de Barroselas, 23 de julho de 2020 

 

O Presidente do Conselho Geral 

António Araújo de Brito (Prof.) 

mailto:cg@aebarroselas.edu.pt

