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Ordem de Trabalhos: 

 

- Ponto um - Informações; 

- Ponto dois - Apreciação do Regulamento Intermédio de Execução do Plano Anual de Atividades; 

- Ponto três - Aprovação do Regulamento do Procedimento Concursal para o Cargo de Diretor do 

Agrupamento; 

- Ponto quatro - Análise dos Resultados Escolares do 1º Semestre; 

- Ponto cinco – Outros assuntos. 

 

Estiveram presentes quinze conselheiros. 

O Presidente submeteu a ata da reunião anterior à votação, tendo sido aprovada sem votos 

contra. 

- PONTO UM - INFORMAÇÕES 

  O Diretor informou que, na semana corrente ou na próxima, o Agrupamento receberá alguns 

alunos vindos da Ucrânia. 

 

- PONTO DOIS - APRECIAÇÃO DO REGULAMENTO INTERMÉDIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE 

ATIVIDADES 

Foi efetuada a apreciação do relatório intermédio de execução do plano anual de atividades. O 

Presidente salientou o facto de, no ano letivo corrente, lamentavelmente, os participantes em alguns 

projetos de apoio terem sido em menor número. O Conselho Geral considerou positiva a atividade 

desenvolvida nos Projetos constantes do Plano. 

 

- PONTO TRÊS - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA O CARGO DE 

DIRETOR DO AGRUPAMENTO 

O Conselho Geral aprovou, por unanimidade, o Regulamento do Procedimento Concursal para 

Recrutamento do Diretor do Agrupamento. 

Foi constituída a comissão especializada para apreciação das candidaturas, que terá a seguinte 

constituição: João Vítor Pedro (Presidente do Conselho Geral), Lurdes Batista (representante da 

Autarquia), Rui Jacinto (representante dos encarregados de educação), Paula Martins (representante 

do pessoal não docente), Pedro Fernandes (representante da comunidade), Ana Felício (representante 

dos alunos) e Paula César (representante do pessoal docente). O Presidente da Comissão será o 

Presidente do Conselho Geral. 
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- PONTO QUATRO - ANÁLISE DOS RESULTADOS ESCOLARES DO 1º SEMESTRE; 

O Diretor do Agrupamento salientou uma situação na disciplina de Matemática, em que, na 

transição do quarto para o quinto ano, se verifica uma baixa significativa dos resultados, pelo que 

importa analisar as causas deste facto, para que o mesmo possa ser resolvido. O Conselheiro António 

Belém Coelho abordou o assunto, referindo o trabalho efetuado pela equipa de articulação vertical 

entre o primeiro e o segundo ciclo, em torno das aprendizagens essenciais, que considerou muito útil 

para a sua superação deste problema.  

Foi apontado também que não se verifica um desnível significativo nos resultados obtidos, na 

comparação com anos anteriores. 

A Conselheira Ana Felício pediu esclarecimento sobre a diferença nas classificações, verificada 

em algumas disciplinas, em diferentes turmas do mesmo ano de escolaridade. O Diretor salientou que, 

embora estas análises sejam sempre subjetivas, importa clarificar estas situações. 

 

- PONTO CINCO – OUTROS ASSUNTOS. 

O Presidente alertou o Conselho que haverá uma nova reunião do Conselho no dia vinte e oito 

do corrente mês para aprovar o Relatório de Contas de Gerência. 

 

O Presidente: João Vítor dos Santos Pedro 

O Secretário: José Fernando Jorge Duque 


