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CONSELHO GERAL 

 

MEMORANDO DA REUNIÃO N.º 19 / CG 2017-21, 

REUNIÃO ORDINÁRIA, dia 22 de junho de 2020 

 

1. A presente reunião ocorreu com a mesma ordem de trabalhos da definida para a reunião número dezoito, 
marcada para o dia dezoito de junho último e que não se concretizou, dado que, nos termos do ponto 4., 
do artigo 2.º, do regimento do Conselho Geral, não existiu quorum para satisfazer aquela ordem de 
trabalhos. 

2. Foi aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 17, de 30 de janeiro.  

3. Apresentada a prévia análise do Relatório da Conta de Gerência realizada pela Comissão Administrativo-
Financeira do Conselho Geral e terminada a apreciação exaustiva do documento, este conselho aprovou-o 
por unanimidade.           

4. No âmbito da apreciação dos resultados do processo de autoavaliação relativos ao sucesso escolar do 2.º 
período, previamente realizada pela comissão permanente deste órgão: 

a) Destacou-se, com apreço, o facto de, pela primeira vez, as disciplinas dos vários departamentos 
curriculares avaliarem explicitamente os alunos seguindo os seus domínios de ensino e de 
aprendizagem e de haver resultados seguindo esses mesmos domínios, incentivando-se os 
departamentos a incrementarem essa análise e a crescentemente explicitarem os fatores críticos de 
cada um desses domínios para a melhoria daqueles resultados.  

b) Anotou-se, e de acordo com anteriores recomendações deste conselho, o facto de haver uma grande 
quantidade de dados com excelente tratamento gráfico, mas carecendo ainda das convenientes 
análises e súmulas, nomeadamente, por exemplo, pontos fortes e fracos, que tornem o documento, 
assim, organizacionalmente mais útil e de utilização ágil. 

c) Destes dados, o Conselho Geral extraiu, sistematizou e sintetizou (conforme a tabela abaixo) os 
relativos à variação da média, percentagem de positivas e qualidade do sucesso, entre o 1º e o 2.º 
períodos, incentivando-se a que se compreenda os fatores críticos que interferem naquelas variações.  

CICLO 
MÉDIA % POSITIVAS QUALIDADE DO SUCESSO 

1º 

Período 

2º 

Período 

Variação 1º 

Período 

2º 

Período 

Variação 1º 

Período 

2º 

Período 

Variação 

1.º a ) a ) a ) a ) 98,0 b) a) a) 78,0 b) a) 

2.º 3,6 3,8 + 0,2 93,5 96,4 + 2,9 52,7 60,9 + 8,2 

3.º 3,3 3,6 + 0,3 82,0 92,2 + 5,6 42,0 50,5 + 8,5 

Secundário 13,9 14,3 + 0,4 88,0 91,7 + 3,7 53,6 59,09 + 5,46 
a) Sem dados; b) Valores resultantes apenas das disciplinas de Português e de Matemática. 

 

d) Tomando por referência as disciplinas mais frequentemente referidas como as que apresentam as 
percentagens de positivas com valores mais baixos, temos: no 1.º ciclo, Matemática, Português, Estudo 
do Meio e Inglês; no 2.º ciclo, Matemática, História e Geografia de Portugal, Português e Inglês; no 3.º 
ciclo, Matemática, Português Inglês, Geografia, Ciências Naturais e Físico-Química; e, no secundário, 
Filosofia, Geografia, Matemática, Português e Bilogia. 
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e) Relativamente aos Cursos de Outras Ofertas Educativas, anotou-se: 

- no Curso de Educação e Formação de Fotografia a existência de 50% de alunos com negativas;  

- nos Cursos Profissionais dos 10.º, 11.º e 12.º anos, excetuando o de Multimédia do 11.º ano e o de 
Turismo do 12.º ano, todos os outros têm mais de 50% de alunos com módulos em atraso. 

f) No que diz respeito à Educação Inclusiva, os dados referentes à aplicação das medidas multinível 
previstas no Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, com as alterações constantes na Lei nº 116/2019, 
de 13 de setembro, revelam que, num universo de 2174 alunos do agrupamento, 53 alunos (2%) foram 
abrangidos com medidas seletivas e 37 alunos (2%) foram abrangidos com medidas adicionais.  

4.1. Após ter sido posto à votação, o documento foi aprovado por unanimidade, com uma declaração de 
voto que integrará a ata. 

5. Destacou-se a exposição “Talento 9º/ARTE: crescer com a arte”, no Salão da Junta de Freguesia de Esmoriz, 
evento respeitante à exposição de trabalhos dos alunos do 9º ano de escolaridade, da escola sede do 
agrupamento, realizados no âmbito da Disciplina de Educação Visual/Artes Visuais, assinalando-se a 
presença da representação do Conselho Geral na sua inauguração no dia 21 de fevereiro passado, pelas 
18.45h. 

6.  O Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Maceda comunicou a sua indisponibilidade para tomar assento 
como membro cooptado deste órgão, pelo que se endereçará formalização da cooptação à entidade que 
em devido tempo foi selecionada e hierarquizada, a saber, o “CCRM - Centro Cultural e Recreativo de 
Maceda”, a quem o Conselho Geral agradeceu a disponibilidade e a participação ativa desde 2014. 

7. Nesta sequência, foi aprovado, por unanimidade, um voto de louvor à Dr.ª Marta Reis que, representando 
o Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Maceda desde 2014, fê-lo sempre de forma cooperante, 
disponível e empenhada. 

8. Foi, desde já, atualizada a composição da comissão permanente deste órgão com a entrada de Fernando 
Manuel Mota Ferreira, representante dos pais e encarregados de educação, na sequência da elei ção dos 
seus novos representantes para este conselho.  

9. Foi aprovado, por unanimidade, um voto de apreço e de reconhecimento ao pessoal que, entretanto, 
passou ao regime de aposentação, pelo seu desempenho profissional, a saber: pessoal não docente: 
Rosalina Maria Leandro de Sousa e Silva e Palmira Gomes Oliveira; e do pessoal docente: António Carlos 
Paiva Silva Pinto e José Carlos Proença Carvalho Couceiro. 

10.  Foi acolhido, por unanimidade, um voto de reconhecimento à comunidade educativa proposto pela 
diretora do agrupamento pelo modo como enfrentou a situação decorrente da pandemia Covid-19 
Coronavírus e, em termos educativos, concorreu para a concretização do ensino a distância.  

11.  Resultante da reunião do conselho geral, número dezassete, realizada no dia trinta de janeiro passado, está 
em aberto a observação da carência de pessoal não docente no agrupamento, questão que se, entretanto, 
não for solucionada pela tutela, merecerá tomada de posição por este órgão. 

 

Escola Sede, aos 22 dias do mês de junho de 2020 

O Presidente do Conselho Geral 

_____________________________________________________ 

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


