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CONSELHO GERAL 

 

MEMORANDO DA REUNIÃO N.º 22 / CG 2017-21, 

REUNIÃO ORDINÁRIA, dia 21 de janeiro de 2021 

 

1. Foi aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 21, de 12 de novembro passado. 

2. Foi apreciada e aprovada por unanimidade a definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento 
20202021, considerando a alínea h) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho. 

 
3. Atendendo à recomendação formulada pelo Conselho Geral, na sua anterior reunião magna, de que o Programa 

de Mentoria (seguindo a alínea p) do ponto 20 da Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020, de 20 de 
julho) integrasse uma componente relativa à «Avaliação», foi aquele programa ratificado, com a consideração de 
que o Conselho Pedagógico estime a concretização do mesmo, observando as reais condições decorrentes da 
situação de pandemia que se vivenciam. 
 

4. Depois de o Projeto da avaliação interna ter sido alvo de recomendações pelo Conselho Geral, na sua reunião 
magna de 30 de janeiro de 2020, no sentido de que fosse reformulado em ordem a dar cumprimento ao 
determinado pela Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, nomeadamente nos seus Artigos 6º, 14º e 15º, pelo 
Regulamento Interno, mormente os artigos 126.º e 129.º - contemplando calendarização da avaliação das 
diferentes dimensões ou domínios da organização legalmente prescritas – e concorra para o consignado na alínea 
k) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho, devendo ser plurianual, procedeu-se à 
apreciação do Projeto da avaliação interna 2020-21 ora apresentado (atenta a alínea k) do n.º 1, do artigo 13.º, 
do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho, conjugada com as restantes competência atribuída ao Conselho Geral).  
 

4.1. Para tanto, a mesma centrou-se: 
a) na assunção da Comissão da Avaliação Interna de que, para ao ano letivo 2020-2021, subordinando-se ao 

disposto no artigo 6.º da Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, «concentrar-se-á na análise e reflexão de várias 
dimensões da vida do Agrupamento, considerando o preconizado nas alíneas a), b), d) e e) do referido artigo. 
Tal como definido nos artigos 14.º e 15.º da mesma Lei, o relatório da AVI permitirá às estruturas competentes 

aperfeiçoar a sua organização e funcionamento, de forma integrada e contextualizada, possibilitando a 
formulação de propostas concretas e devidamente fundamentadas.  
A estrutura dos relatórios trimestrais e anual dará uma resposta global ao estabelecido no Regulamento 
Interno (mormente no que diz respeito aos artigos 126.º e 129.º).» (página 3 daquele documento); 

b) na assunção de que se pretende que «a autoavaliação funcione como instrumento essencial para melhorar o 
seu desempenho, através da identificação de áreas mais problemáticas e da procura de soluções mais 
adequadas, o que facilitará o trabalho de todos, em prol do sucesso educativo» (id. ibid.); 

c) os «Objetivos da avaliação interna» (id., página 6); e 
d) o design estabelecido nas páginas 9 a 14, inclusive, daquele documento. 

 
4.2. Na correlação destes dados textuais, o documento foi aprovado, por maioria, com as seguintes observações 

e recomendações a levar em consideração na sua aplicação: 
a) O documento, para o que resta deste ano letivo, surge demasiado ambicioso ao pretender analisar e 

refletir sobre tudo quanto está preconizado sobretudo nas alíneas a), b) e e) do artigo 6.º da Lei n.º 
31/2002, de 20 de dezembro e, por inerência e consequência, aos artigos 14.º e 15.º deste mesmo 
diploma legal;  

b) No que diz respeito aos objetivos definidos, estão centrados no «promover» sem que haja qualquer um 
relativo a identificação, nem a análise, os que serão mais adequados para a «identificação de áreas mais 
problemáticas», para a «procura de soluções mais adequadas, o que facilitará o trabalho de todos, em 
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prol do sucesso educativo» (cf. alínea b) do ponto anterior) e, em sequência, as promoções formuladas 
(cf. alínea c) do ponto anterior). Estas anotações convergem com recomendações já reiteradamente feitas 
pelo Conselho Geral quanto à necessidade de: 1) identificação de fatores críticos (plasmados em pontos 
forte e pontos fracos); e de aprofundamento das análises dos dados para que, conforme preconiza o 
documento (página 3), se aumente a compreensão e, sobretudo, a melhoria da escola, a otimização das 

práticas de promoção da qualidade e o seu ajuste à realidade, contribua para melhorar a eficácia da escola 
através de uma definição de estratégias, de forma a atenuar, ou até eliminar, as fragilidades existentes e 
permita às estruturas competentes aperfeiçoar a sua organização e funcionamento, de forma integrada 
e contextualizada, possibilitando a formulação de propostas concretas e devidamente fundamentadas; 

c) o design apresentado (cf. alínea d) do ponto anterior) surge essencialmente centrado no que se reporta 
à alínea d) do artigo 6.º da Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro; e 

d) ainda que, neste design, se possam encontrar algumas referências que se possam vincular ao preconizado 
nas alíneas a), b), e e), da lei acabada de referir, (mesmo descontando a inexistência de Projeto Educativo) 
não dão cobertura à amplitude do conteúdo nas mesmas enunciado.  

 
5. Procedeu-se à apreciação de «"Educar em Conjunto", em tempo de pandemia - acompanhamento pedagógico», 

por solicitação da associação de pais e encarregados de educação da escola Florbela Espanca, no âmbito do qual 
houve lugar à referência da correspondência entre a diretora do agrupamento e aquela associação de pais e 
encarregados de educação, nomeadamente sobre a não realização das reuniões relativas ao primeiro período 
entre estes e os diretores de turma. Os representantes dos pais e encarregados de educação manifestaram 
também a sua insatisfação sobretudo relativa a aspetos que consideram relacionados com a falta de comunicação 
e/ou comunicação deficiente. Na sequência destas abordagens, percebendo-se que há lugar a propostas das 
associações e dos representantes dos pais e de encarregados de educação para melhorar a desejável interação e 
relação entre os mesmos e a escola, foi, neste sentido, aprovada, por unanimidade, uma proposta para que se 
reúnam com a direção do agrupamento para a abordagem das mesmas.  
  

6. Foi aprovado o mapa de férias da diretora (seguindo o disposto na alínea s) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-

Lei 137/2012, de 2 de Julho). 
 

7. O Conselho Geral tomou conhecimento e apreciou, ainda que muito brevemente, por via da apresentação do seu 
presidente, os resultados de acesso ao ensino superior dos alunos do agrupamento, de acordo com a primeira 
fase, desde o ano 2009-10 ao 2019-20 inclusive. 
 

8. Foi aprovado, por unanimidade, um voto de apreço e de reconhecimento ao pessoal que, entretanto, passou ao 
regime de aposentação, pelo seu desempenho profissional neste território educativo, a saber: pessoal não 
docente, Deolinda de Jesus Pereira Godinho e, do pessoal docente, Maria Dulce Guimarães Resende. 

 

 

Escola Sede, aos 21 dias do mês de janeiro de 2021 

O Presidente do Conselho Geral 

_____________________________________________________ 

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


