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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Reunião n.º 12               26 de julho de 2022 

 

SÍNTESE  

Ponto um – Aprovação da ata da reunião anterior 

A ata da reunião anterior foi aprovada por maioria, com duas abstenções por ausência 

na respetiva reunião. 

Ponto dois – Apreciação e aprovação do Relatório Final de Execução do Plano Anual de 

Atividades. 

A Diretora do Agrupamento, Professora Conceição Cancela, apresentou de forma 

sucinta o Relatório Final de Execução do PAA,  apreciado em sede de Conselho Pedagógico, 

que considerou que “Tratando-se o PAA de um documento de operacionalização do Projeto 

Educativo do Agrupamento, esta avaliação final, de caráter descritivo e reflexivo, demonstra 

com grande coerência o contributo das diferentes atividades para a concretização dos 

objetivos estratégicos e específicos de cada um dos quatro eixos de intervenção do PEA, assim 

como para o desenvolvimento de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, a abordagem de diferentes domínios da Estratégia de Educação para a Cidadania 

de Escola e do Plano de Recuperação das Aprendizagens.” 

Após apreciação do mesmo, o Conselho Geral aprovou este documento por 

unanimidade. 

Ponto três – Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação. 

A Diretora apresentou exaustivamente o Relatório de Autoavaliação do Agrupamento, 

incluindo o parecer do Conselho Pedagógico que refere que “Este relatório resulta de um 

trabalho de auscultação generalizada, participada e democrática de todos os órgãos de 

liderança intermédia e de topo do AEB, refletindo o grau de consecução dos objetivos e metas 

inscritos nos vários Eixos de Intervenção do Projeto Educativo do Agrupamento. Este trabalho 

configura um exercício de reflexão circunstanciada com fortes impactos nos processos de 

regulação e autorregulação do AEB, enquanto organização educativa.” Foi apreciado 

positivamente pelo Conselho Geral, ressalvando-se a importância da sua divulgação para que 

as sugestões de melhoria referenciadas sejam de facto postas em prática pelos respetivos 

intervenientes. 
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Ponto quatro – Apreciação dos critérios de organização dos horários para o ano letivo 

2022/2023. 

A Diretora expôs o plano de organização do próximo ano letivo, já sujeito a parecer do 

Conselho Pedagógico: “O Conselho Pedagógico reconhece que o documento está elaborado 

de acordo com a legislação em vigor e procura responder às ações de melhoria propostas 

pelos diferentes departamentos curriculares.”  

Após apresentação de algumas sugestões, em especial relacionadas com a área da 

saúde, apresentadas pela Enfermeira Cristina Colaço, o Conselho Geral apreciou 

positivamente este documento, aprovando, ao mesmo tempo e por unanimidade, a oferta 

das Atividades de Enriquecimento Curricular. 

Ponto cinco – Apreciação do relatório de monitorização/avaliação intermédia do projeto de 

intervenção da Diretora. 

 A Diretora apresentou o relatório relativo à avaliação do grau de cumprimento do seu 

Projeto de Intervenção. Apreciado na sua globalidade, o Conselho Geral considerou positiva a 

sua atuação, renovando o voto que confiança emitido aquando da sua eleição. 

Ponto seis – Ratificação do mapa de férias da Diretora; 

 O Presidente do CG apresentou o mapa de férias da Diretora, que havia sido aprovado 

anteriormente por imperativos de prazo legais, tendo sido ratificado por unanimidade pelos 

membros do CG. 

Ponto sete – Outros assuntos. 

 A Diretora apresentou um relatório sobre o cumprimento do Plano de Recuperação 

das Aprendizagens, com um levantamento reflexivo sobre as atividades desenvolvidas no 

âmbito dos objetivos definidos no início do ano letivo, documento que se comprometeu a 

partilhar com toda a comunidade educativa. 

 Os representantes dos EE e Pais, através do Conselheiro Paulo Machado, manifestaram 

mais uma vez a preocupação relativa à necessidade de compatibilidade/articulação dos 

horários letivos, da cantina e dos transportes escolares; além disso, solicitaram uma reflexão 

sobre os critérios de avaliação em vigor no Agrupamento, especialmente no que respeita ao 

peso percentual atribuído à avaliação do terceiro período, tema que a Diretora informou ser 

também preocupação de dois Departamentos Curriculares do Agrupamento e que será objeto 

de discussão no próximo ano letivo. 
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 O Presidente do CG agradeceu aos alunos Gustavo Barbosa e Petra Reis a sua 

participação como representantes dos alunos neste Conselho, no momento em que terminam 

o seu percurso escolar neste Agrupamento, informando ainda que será necessário proceder a 

eleições para estes representantes no início do próximo ano letivo. 

 

Escola Básica e Secundária de Barroselas, 26 de julho de 2022 

 

O Presidente do Conselho Geral 

António Araújo de Brito 
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