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CONSELHO GERAL 

 

MEMORANDO DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 07 / CG 2017-21, 

dia 14 de junho de 2018 

 

1. Antes da ordem do dia, o presidente do Conselho Geral: 

a) expressou um voto de pesar pelo falecimento da docente deste Agrupamento Amélia Josefina Faria 
(Grupo de recrutamento 110) que foi acolhido e subscrito por unanimidade; 

b) felicitou a docente Fátima Lopes pela dinamização do projeto «Ciência na Escola - A saúde na Natureza – 
mudar para melhorar» desenvolvido neste Agrupamento de Escolas; e 

c) registou com apreço o conteúdo e o modo como decorreu o “SARAU CULTURAL- FINAL DE ANO”, 
realizado no pretérito dia 8 de junho, com votos de que este mesmo evento envolva, crescentemente, 
maior número de atores do Agrupamento, sem deixar de anotar o constrangimento que decorre da falta 
de espaço capaz de albergar a população deste território educativo. Acrescentou, reiterando, 
agradecimento ao senhor presidente da Junta de Freguesia de Maceda por, mais uma vez, ter facultado o 
Auditório a que preside. 

2. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 

3. Apreciado o Despacho Normativo 6/2018 de 12 de abril, em particular o seu Artigo 10º, foi 
estabelecido que o conceito de «área de influência do estabelecimento de educação» corresponde à 
delimitação administrativa de freguesia (aplicando-se o mesmo conceito a outras freguesias e 
concelhos que não pertençam a este Agrupamento, seguindo-se, naturalmente, os critérios previstos 
naquele Despacho Normativo). 

4. No âmbito da discussão anterior, foi abordada a questão da perda de alunos pelo Agrupamento, pelo 
que se consensualizou a necessidade de realizar um estudo fidedigno e rigoroso que delimite a 
verdadeira dimensão dessa realidade e, sobretudo, que produza dados que a fundamentem e 
expliquem. 

5. Relativamente à apreciação dos resultados do processo de autoavaliação (nos termos da alínea k) do 
n.º 1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de Julho), considerando o Relatório da Avaliação Interna | 
2.º Período: 

a) anotou-se a receção tardia do relatório, o que invalidou a prévia apreciação pela Comissão 
Permanente do Conselho Geral e, por consequência, a escassa valia de uma análise muito 
aprofundada dos dados neste momento do ano letivo. Assim, consensualizou-se que estes dados 
serão recuperados para eventual análise comparativa com os do final do ano letivo, se tidos, 
ainda, como válidos ou oportunos; 

b) realçou-se a melhoria gráfica da apresentação dos dados; 

c) sublinhou-se o excesso de documentos, considerando os planos de melhoria anexados, e o 
caráter de dispersão que daí resulta. Desses planos de melhoria sublinhou-se que as estratégias 
de melhoria ou ações a implementar preconizadas pelos diferentes departamentos curriculares 
serão úteis essencialmente aos próprios Departamentos e ao Conselho Pedagógico, mas 
dispensarão a sua análise no Conselho Geral. Todavia, desses planos de melhoria, serão de 
integrar no relatório os fatores que condicionaram ou contribuíram para o sucesso, pelo menos 
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os mais críticos (para o Conselho Geral), e vinculados aos dados, tornando-os compreensíveis 
(concorrendo para a, ou uma, interpretação integrada e contextualizada dos resultados, como o 
determina, de resto, o Artigo 10º da Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro); 

d) relembraram-se as recomendações ínsitas na ata número 04 da reunião do CG, realizada no dia 
08 de março de 2018, aprovadas a propósito da apreciação do Relatório da Avaliação Interna do 
1º período; 

e) recomendou-se que a organização estabeleça um plano que concretize o preconizado na Lei n.º 
31/2002, de 20 de Dezembro, nomeadamente nos seus Artigos 3º e 6º, e no Regulamento 
Interno do Agrupamento, conforme o advogado na alínea e) do Artigo 131.º e o consignado nos 
seus Artigos 126º e 129º, nomeadamente; e 

f) no âmbito da reflexão sobre os procedimentos de avaliação e de melhoria, foi apresentada a 
proposta enviada por um encarregado de educação para que o Agrupamento considere a 
possibilidade de estabelecer um protocolo com uma companhia de teatro (de Esmoriz, do 
concelho ou da região), ou entidade formadora, de forma a trabalhar ou a disponibilizar 
formação para os professores, visando o desenvolvimento de técnicas de comunicação não 
verbal úteis para a atividade educativa, nomeadamente à criação de ambientes empáticos, à 
exploração de estratégias de motivação e às problemáticas da indisciplina.  

 

 

Escola Sede, aos 14 dias do mês de junho de 2018 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

(Rogério de Oliveira Pinto, P. Q. E., Gr. 300) 


