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Ordem de Trabalhos: 

- Ponto um - Informações; 

- Ponto dois - Análise dos resultados escolares do 2.º semestre do ano letivo 2020/2021; 

- Ponto três- Balanço do arranque do ano letivo 2021/2022; 

- Ponto quatro - Outros assuntos. 

 

Estiveram presentes treze conselheiros, conforme lista de presenças.  

 

- PONTO UM - INFORMAÇÕES 

A representante dos docentes e Coordenadora da Equipa de Autoavaliação, Teresa Vermelho, 

informado que esta Equipa vai desenvolver, durante este ano letivo, um segundo momento de 

diagnóstico, com recurso ao modelo CAF Educação, tendo em vista a elaboração de um novo Projeto 

Educativo para o Agrupamento. 

O Presidente do Conselho Geral informou que, no segundo semestre, irá ter lugar o processo 

concursal para a eleição do Diretor do Agrupamento. 

 

- PONTO DOIS - ANÁLISE DOS RESULTADOS ESCOLARES DO 2.º SEMESTRE DO ANO LETIVO 2020/2021 

Começou por intervir o docente António Belém Coelho, que fez a apreciação dos resultados do 

5º e 6º anos, tendo destacado que os impactos negativos do ensino não presencial foram muito 

acentuados e se traduziram em maiores desigualdades, para os alunos destas faixas etárias. Realçou a 

necessidade de se reforçarem as medidas de apoio e acompanhamento, de modo a que seja possível a 

sua recuperação. Considerou também que o Agrupamento foi prudente na adequação do processo de 

avaliação. 

O Diretor destacou o segundo e o décimo como os anos em que os níveis de insucesso foram 

mais elevados. Em relação ao décimo ano, manifestou a sua preocupação com o facto de muitos alunos 

com percursos com avaliação negativa no 3º Ciclo, nas disciplinas de Matemática, Físico-Química ou 

Ciências Naturais, escolherem áreas científicas no décimo ano, verificando-se depois que os mesmos 

acabam por vir a ter elevadas taxas de insucesso nesse ano. 

O representante dos encarregados de educação, Artur Oliveira (?) chamou a atenção para a 

situação dos alunos que, por problemas de saúde, não frequentaram o ensino presencial durante 

períodos prolongados. 

 

- PONTO TRÊS - BALANÇO DO ARRANQUE DO ANO LETIVO 2021/2022 

O Diretor apresentou ao Conselho Geral o Plano de Recuperação das Aprendizagens, inserido no 

“Plano 21|23 Escola+”, desenvolvido pelo Ministério da Educação. Salientou que a sua tónica se centra 
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mais na recuperação de competências do que na de conteúdos. Referiu que algumas medidas/ações 

desenvolvidas com sucesso em alguns estabelecimentos foram expandidas para outros estabelecimentos 

e níveis de ensino. Explicitou em seguida os cinco eixos do Plano: 1. Escola a Ler; 2. Começar 1º CEB; 

3. Avançar Recuperando (2º CEB), 4. Promoção de abordagens curriculares interdisciplinares 3º CEB e 

Secundário); 5. Espécie de Espaços. 

O representante dos encarregados de educação, Rui Jacinto, interveio para apontar a 

necessidade de medidas de articulação na transição do Pré-escolar para o 1º Ciclo, dos alunos que vêm 

de outros agrupamentos. 

 

O Presidente: João Vítor dos Santos Pedro 

O Secretário: José Fernando Jorge Duque 


