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CONSELHO GERAL 

 

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

REUNIÃO ORDINÁRIA, dia 12 de novembro de 2020 

 

1. Foi aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 20, de 27 de julho. 

2. Foram a apresentados os representantes dos alunos recém-eleitos, Beatriz Melo Marques Santos e Rui Diogo 
Almeida Santos, e que tinham tomado posse no dia anterior. 

3. Considerando a alínea o) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho, conjugada com a 
alínea i) do ponto 4, do artigo 20.º, deste mesmo diploma legal: 
3.1. foi apreciado e ratificado o protocolo celebrado para a natação no âmbito do desporto escolar  celebrado 

entre as Associações de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária, da Florbela Espanca e das 
escolas EB1/JI de Esmoriz, a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Esmoriz e o Agrupamento de 
Escolas de Esmoriz/Ovar Norte; 

3.2. foi apreciado e ratificado o protocolo celebrado entre a Associação Tempos Brilhantes e o Agrupamento de 
Escolas de Esmoriz/Ovar Norte para a concretização das atividades de enriquecimento curricular (AEC) 
conforme o previsto na Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto; 
3.2.1. relembrou-se, de novo, que, considerando o enquadramento legal das AEC nomeadamente a sua 

avaliação, existe a urgente necessidade de dar cumprimento ao estatuído no artigo 12.º da Portaria 

antes referida. 
4. Nos termos da alínea p) do ponto 20 da Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020, de 20 de julho, foi 

apreciado o Programa de Mentoria, tendo sido aprovado com a recomendação de que este mesmo Programa 
integre uma componente relativa à «Avaliação» e assim mesmo seja apresentada na próxima reunião do 
Conselho Geral para a conveniente ratificação.  

5. Considerando a alínea c) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho, conjugada com o 
ponto 1, do artigo 20.º, deste mesmo diploma legal, relativos à elaboração e aprovação do projeto educativo, 
foi apreciada comunicação da DGEsTE/Centro que reitera que o projeto educativo é elaborado e aprovado 
“(…)para um horizonte de três anos (…), citando o disposto na alínea a) do número 1. do artigo 9º, do mesmo 
Decreto-Lei antes referido. 

6. No âmbito do disposto na alínea k) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho, foram 

apreciados os documentos «3.º Período, Avaliação Interna, Análise trimestral_Sucesso escolar_2019-2020», «3.º 
Período, Avaliação Interna, Análise dos Resultados Escolares - Departamentos_2019-2020» e «Setembro 2020, 
Avaliação Interna, Adenda ao relatório anual relativo ao ano escolar 2019-2020». Esta mesma apreciação levou 
em consideração as conclusões elaboradas pela Comissão Permanente, em reunião previamente realizada.  
Assim: 

a) Por referência ao documento «3.º Período, Avaliação Interna, Análise trimestral_Sucesso escolar_2019-
2020» anotou-se que: 
i) o primeiro parágrafo da introdução refere que «O presente documento constitui uma análise dos 

resultados do 3º período do corrente ano letivo, cumprindo os parâmetros enunciados para o efeito 
no Projeto de Avaliação Interna do Agrupamento, validado em sede de Conselho Pedagógico, de 
acordo com orientações emanadas do Conselho Geral», todavia: 

1. o Projeto de Avaliação Interna do Agrupamento ainda não foi aprovado em Conselho Geral, 
conforme consta da ata da reunião nº 17, de janeiro de 2020 deste órgão, tendo sido alvo de 
várias recomendações, em ordem a dar cumprimento ao determinado pela Lei n.º 31/2002, de 
20 de Dezembro, e pelo Regulamento Interno; e 
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2.  os relatórios da avaliação interna continuam por acolher diversas recomendações que o 
Conselho Geral considera essenciais, no sentido de que esses mesmos documentos possam 
otimizar a análise, a eficácia  e a sua utilidade para o agrupamento; 

ii) da análise do documento resultaram as seguintes conclusões:  
1. que as tabelas e o gráficos apresentam boa qualidade gráfica, no entanto há redundância entre 

tabelas e gráficos (sendo que um deles, porventura as tabelas, poderiam ser remetidas para um 
anexo) e défice de análise dos dados; 

2. seria desejável elaborar tabelas ou quadros sínteses para maior e melhor sistematização dos dados 
e maior visão de conjunto dos mesmo, para o que o Conselho Geral já apresentou, por diversas 
vezes, propostas e exemplos; 

3. para melhor compreensão e análise dos dados, seria desejável, como já foi proposto, que as tabelas 
comtemplassem o número de alunos a que os mesmos dizem respeito;  

4. surgem comparações entre períodos homólogos de anos letivos distintos e, apesar da valia destes, 
seria desejável também que se avançasse para análises que permitissem verificar o comportamento 
dos mesmos alunos ao longo do ciclo de estudos, recorrendo, por exemplo, a coorte de alunos;  

5. os resultados académicos dos alunos do ensino regular revelam, em geral, uma melhoria de 

resultados face aos do 2.º período, ressaltando, todavia um contraste: enquanto a percentagem de 
positivas é elevadíssima, a qualidade do sucesso ronda o suficiente, à exceção do 1º ciclo, como 
resumidamente se ilustra: 
 

Ciclo Número de alunos Percentagem de positivas Qualidade do sucesso 

1º 710 99,3% 86,2% 

2º 322 98% 65,4% 

3º 338 94,1% 55,3% 

Secundário 254 94,7% 63,1% 

 
6. relativamente aos dados de transição e de retenção, sem considerar a avaliação externa, destaca-se 

a enorme percentagem de sucesso: 
 

Ciclo 

Número de 
alunos 

Percentagem de retidos por 
falta de aproveitamento  

Percentagem de retidos por 
falta de aproveitamento 

1º 710 0,3% 0,1% 

2º 322 0,0% 0,3% 

3º 338 2,1% 0,3% 

Secundário 254 8,7% 1,0% 

 
7. quanto aos quadros de mérito e de excelência destacam-se também percentagens significativas de 

alunos que vão, todavia, diminuindo à medida que se avança no ciclo de estudos; e que o quadro de 

valor tem ainda pouca visibilidade: 
 

Ciclo 
Número de alunos Quadro de mérito 

 
Quadro de excelência Quadro de valor 

1º 219 25% 37% 0,5% 

2º 322 28% 26% 0,0% 

3º 338 20% 13% 0,4% 

Secundário 254 7% 5% 0,0% 

 
8. assinalou-se também os bons resultados da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento; 
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9. relativamente à educação inclusiva, destacaram-se os dados relativos a 54 alunos que terminaram a 
beneficiar de medidas seletivas; que se mantiveram os 37 alunos com medidas adicionais, mais 
especificamente, adaptações curriculares significativas; que se registaram 8 casos de crianças 
apoiadas pela Intervenção precoce na infância; e ainda que foram identificados 5 a lunos para a 
necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão escolar.  

 
b) Por referência ao documento «3.º Período, Avaliação Interna, Análise dos Resultados Escolares - 

Departamentos_2019-2020» registou-se que: 

1. os departamentos curriculares destacam os resultados escolares obtidos; 

2. referem as estratégias implementadas no âmbito de ensino@distância, medidas de promoção do 

sucesso escolar e plano de melhoria, porém, em certos casos, da globalidade dos dados apresentados 

resultam, por vezes, algumas contradições ou inconsistências entre resultados escolares obtidos pelos 

alunos e outros elementos discursivos aduzidos; 

3. em certos momentos, há apreciações desfavoráveis ao ensino a distancia e, em simultâneo, excelentes 

resultados escolares e afirmações laudatórias sobre o mesmo; 

4. apesar de todos os constrangimentos decorrentes do 3.º período, não se pode deixar de assinalar um 

retrocesso das análises realizadas pelos departamentos curriculares, na medida em que não há 

quaisquer dados nem análises por domínios.  

c) Por referência ao documento «Setembro 2020, Avaliação Interna, Adenda ao relatório anual relativo ao 

ano escolar 2019-2020» assinalou-se; 
i) relativamente aos alunos de Outras Ofertas Educativas, o número significativo de módulos em 

atraso; 
ii) cinco alunos dos cursos profissionais do ensino secundário no quadro de mérito; e 
iii) no que diz respeito aos resultados da avaliação externa (exames nacionais), há a assinalar, para as 

dez disciplinas que envolveram alunos, resultados genericamente negativos e alguns a merecerem 
reflexão. Assim: 
1. sete das disciplinas apresentam desvios negativos face à média nacional (desde o menor -4 até 

ao maior -26); 
2. a média dos alunos do AEEON face à média nacional distribui-se assim: em sete disciplinas, 

abaixo; e em três, acima; 

3. a percentagem de reprovações, excetuando três disciplinas, revela-se muito superior à 
percentagem nacional (situando-se, neste caso, entre 28,3%, o menor valor, até 66,7%, o 
maior). 

d) O Conselho Geral apreciou ainda, por via da apresentação do seu presidente, um quadro com os resultados 
do Ranking Nacional do Ensino Secundário , desde o ano 2010-11 ao 2019-20 inclusive, em que figuram as 
escolas AEEON, Manuel Laranjeira e Manuel Gomes de Almeida, de Espinho, Júlio Dinis e Macedo 
Fragateiro, de Ovar, e a Secundária de Santa Maria da Feira.  
 

 

Escola Sede, aos 12 dias do mês de novembro de 2020 

O Presidente do Conselho Geral 

_____________________________________________________ 

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


