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CONSELHO GERAL 

MEMORANDO DA REUNIÃO N.º 11 / CG 2017-21, 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, dia 21 de março de 2019 

 

1. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior sob a forma de minuta dado o facto de a última reunião ter 
ocorrido no passado dia 14 de março e não ter sido possível terminar em tempo útil a completa redação da 
respetiva ata. 

2. Foram apreciados o decurso, dados e resultados do processo de autoavaliação, dando cumprimento ao 
previsto na alínea k) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho. Assim, observando 
o relatório previamente realizado pela sua Comissão Permanente, o Conselho Geral, entre outras 
considerações e apreciações, anotou,  

2.1.  relativamente ao documento «1º Período, Avaliação Interna, Relatório Trimestral, Ano Letivo 
2019/2019» que: 

a) Há um registo quantitativo relativo ao «Comportamento em sala de aula» respeitante aos 

diferentes anos e ciclos, replicado sumariamente de forma descritiva, porém não se regista 

qualquer análise dos mesmos; 

b) O mesmo acontece relativamente aos dados apresentados sobre o «Sucesso escolar» (“média das 

classificações”, “percentagem de positivas” e “qualidade do sucesso”), pois não surgem vinculados 

a quaisquer indicadores de análise, nem associados a quaisquer factores críticos.  

c) Não há qualquer informação relativa à educação pré-escolar. 

d) Não consta qualquer informação relativa a contactos com encarregados de educação; 

e) Não há resultados relativos a atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos e ao 

seu nível de execução, nomeadamente, tutorias individuais, Apoio Tutorial Específico, GAMES e 

CPCJ. 

f) Não há referência às medidas de promoção do sucesso escolar, nem ao impacto das mesmas 

conforme o determinado pelo ponto 1., do artigo 15º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 

de julho. A senhora directora do agrupamento transmitiu que por deliberação do Conselho 

Pedagógico a avaliação da eficácia daquelas medidas não seria realizada no final do primeiro 

período. 

g) Não foram acolhidas as recomendações efetuadas pelo Conselho Geral, no ano letivo transato, 

relativamente a dados sobre a Indisciplina que consubstanciam as medidas sobre o assunto 

prescritas na «Ação de melhoria – Autoavaliação» do Plano de Melhoria do Agrupamento.  

2.2.  A partir dos anexos «Planos de Melhoria» que dizem respeito ao documento de cada um dos 

departamentos curriculares intitulado «Análise dos Resultados Escolares do 1º Período e Plano de 

Melhoria» é possível identificar que: 

a) Não existem elementos relativos à educação pré-escolar; 
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b) Não há referências à educação inclusiva, levando até em consideração a existência de uma 

unidade de apoio á multideficiência existente no agrupamento. 

c) Em «Análise dos Resultados Escolares do 1º Período e Plano de Melhoria – departamento do 1.º 

ciclo», apenas surgem tabelas com dados numéricos, resultados que não estão associados a 

quaisquer indicadores de análise ou a quaisquer factores críticos, terminando, todavia, sem 

relação de causalidade, com «Medidas a implementar»; 

d) Os restantes departamentos, para além de tabelas com dados numéricos relativos aos resultados, 

enunciam «Fatores que terão contribuído para o sucesso», «Fatores que poderão ter condicionado 

o sucesso», e «Estratégias de melhoria», sem que, todavia, se vislumbre efectiva correlação  entre 

todo esse caudal de informação. 

2.3.  Não havendo clara análise dos dados referidos nos pontos 2.1. e 2.2. por referência a indicadores e, 

por exemplo, a domínios de aprendizagem no que concerne às diferentes disciplinas, o Conselho Geral 

procurou nos documentos dos departamentos curriculares algum apoio compreensivo para aqueles 

dados e assim foi possível aglutinar em torno dos “domínios” «cognitivo», «socioafetivo», 

«organizacional», «professor» e «encarregado de educação» as referências sobre os «Fatores que 

terão contribuído para o sucesso» e os «Fatores que poderão ter condicionado o sucesso». Deste 

modo, grosso modo, o número de referências relativas aos «Fatores que terão contribuído para o 

sucesso» distribui-se do seguinte modo: «cognitivo» 09, «socioafetivo» 69, «organizacional» 04, 

«professor» 30, e «encarregado de educação» 02; e as referências respeitantes aos «Fatores que 

poderão ter condicionado o sucesso» distribuem-se conforme segue: «cognitivo» 29, «socioafetivo» 

80, «organizacional» 20, «professor» 03, e «encarregado de educação» 00. Concluiu-se, portanto, que 

o maior número de referências que contribuem quer para o sucesso, quer para o insucesso estão 

adstritas ao domínio socioafetivo, levando a que se proceda a profunda reflexão sobre estes dados.  

2.4.  Apreciado o documento «1º Período, Avaliação Interna, Relatório Trimestral, Ano Letivo 2018/2019», 

o mesmo, posto à votação, foi aprovado por larga maioria com as seguintes recomendações: 

a) Que se considere a relevância de incluir dados e sua análise sobre os contactos com encarregados 

de educação, levando até em consideração que um dos pontos fracos do agrupamento é o 

envolvimento insuficiente dos pais e encarregados de educação nas atividades formativas que lhes 

são direcionadas e o acompanhamento dos seus educandos é fulcral. 

b) Que se procure compreender razões que justifiquem que o «comportamento em sala de aula» 

piora à medida que os alunos avançam na idade e nos anos e ciclos de escolaridade; 

c) Que se inclua dados e a sua análise sobre resultados relativos a atividades proporcionadoras de 

climas e ambientes educativos e ao seu nível de execução, nomeadamente, tutorias individuais, 

Apoio Tutorial Específico, GAMES, CPCJ e apoios (P.S.E. e P.P.E) ou medidas de promoção do 

sucesso escolar. 

d) Que a avaliação interna integre a avaliação da Disciplina/Indisciplina, como já o fizera, por 

exemplo, no ano lectivo de 2016-2017, aprofundando-a. 

e) Que se proceda a uma análise dos dados apresentados sobre o «Sucesso escolar» (“média das 

classificações”, “percentagem de positivas” e “qualidade do sucesso”), vinculados a indicadores de 

análise, destacando os factores críticos essenciais, tomando por referência os domínios de 
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aprendizagem das disciplinas, o que permitirá compreensão «horizontal» e «vertical» dos 

resultados. Neste sentido, 

f) Que as análises dos departamentos curriculares tenham em consideração indicadores dos 

domínios de aprendizagem das suas disciplinas – com grau decrescente de descrição e de 

espacialização conforme os destinatários, bastando em conselho geral a súmula do essencial (e o 

restante em anexos) – e que em sequência, articulação e congruência sejam definidos os planos de 

melhoria (recomendação já reiterada em apreciações realizadas a propósito de relatórios de anos 

anteriores).  

g) Que a avaliação interna atenda ao facto de ter de dar cumprimento ao estabelecido no Decreto-lei 

n.º 31/2002, de 20 de dezembro, com particular ênfase para o estabelecido no seu artigo 6.º, e no 

Regulamento Interno, nomeadamente nos seus artigos 126.º e 129.º. 

h) Que, reitera-se, seja apresentado o projeto de avaliação interna do agrupamento, conforme 

determina o artigo 131.º do Regulamento Interno e cuja apresentação para o início do presente 

ano lectivo já fora recomendado no ano lectivo precedente. 

2.5. Foi apreciado o documento «Transferência de alunos do Agrupamento» com dados que se reportavam 

aos meses de junho e julho de 2018, verificando-se o maior número de saídas no 3.º ciclo, seguido do 

1.º ciclo, secundário e, por fim, 2º ciclo. E o maior número de entradas no 1º ciclo e no ensino 

secundário, seguidos do 3º ciclo e, finalmente, o 2.º ciclo. Por fim, constatou-se que o número de 

saídas de alunos do agrupamento é muitíssimo superior ao número de entradas. Propôs-se que este 

trabalho seja aprofundado, no sentido de averiguar as razões mais profundas desta realidade, se 

continue a recolher dados em continuidade e se prosseguia na melhoria do mesmo. 

3. Pro fim, a senhora directora, informou o Conselho Geral, reiterando comunicação que já enviara a este 
órgão, que o Conselho Pedagógico, reunido extraordinariamente no dia 19 de março de 2019 para 
tratar da questão referente ao Projeto Educativo do Agrupamento, decidiu não aceitar reunir 
conjuntamente com a Comissão Permanente do Conselho Geral. E que, logo que possível, será enviada 
novamente, ao Conselho Geral, a proposta do Projeto Educativo. 

 

Escola Sede, aos 22 dias do mês de março de 2019 

O Presidente do Conselho Geral 

_____________________________________________________ 

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


