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Memorando – Reunião Conselho Geral – 23 junho 2020 

 

O Conselho Geral reuniu no dia 23 de junho do ano de dois mil e vinte, pelas dezanove horas, 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um:  Informações 

Ponto dois:  Apreciação do relatório do PAA referente ao 2º período.  

Ponto três: Apreciação dos resultados da avaliação dos alunos no 2º período. 

Ponto quatro: Aprovação da conta de gerência 2019. 

Ponto cinco: Ponto de situação sobre o ensino à distância.  

Ponto seis: Outros assuntos. 

O Conselho Geral fez uma apreciação positiva das atividades concretizadas no 2º período, 

destacando o facto de em todas as atividades terem sido atingido os objetivos inicialmente 

previstos e, na maioria das situações, ter contribuído para motivar para as aprendizagens e 

desenvolver, nos alunos, comportamentos, atitudes e valores adequados aos diferentes níveis 

etários.  

Na sequência da apreciação dos resultados do 2º período, considerou-se que os resultados são, 

globalmente, satisfatórios. Esta análise será complementada, na próxima reunião do conselho 

geral, com os resultados referentes ao terceiro período, procedendo-se a eventuais sugestões de 

melhoria. 

No ponto três foram analisados o Relatório da Conta de Gerência e o Mapa Geral 2019, tendo-

se concluído que estão detalhados e cumprem com as orientações emanadas por este órgão para 

a elaboração do orçamento do Agrupamento. Assim, foi aprovado por unanimidade a conta de 

gerência 2019. O Mapa ora aprovado, será publicado na página oficial de internet do 

Agrupamento. 

Sobre o ensino à distância, foi referido que no terceiro período foram uniformizadas novas 

regras, com a elaboração de plano semanal ou quinzenal, que contribuiu para um melhor 

funcionamento do ensino a distância. O número de aulas síncronas para cada disciplina também 

foi definido, correspondendo a um terço do número de aulas semanais de cada disciplina.  

Foram referidos alguns constrangimentos como o facto de várias famílias não terem 
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computador, não saberem utilizá-los e muitos dos encarregados de educação não possuírem 

email. A escola emprestou computadores e tablets e contou também com a colaboração da 

Camara Municipal que disponibilizou alguns equipamentos e internet. 

Nos outros assuntos foi aprovado o mapa de férias da Diretora. Foi referida a receção da 

proposta de relatório no âmbito da avaliação externa, que decorreu em janeiro, tendo sido 

referido que em alguns aspetos não refletem a realidade do agrupamento, pelo que foi sugerida 

a apresentação do contraditório. 

 Por último, foi organizado o trabalho para a realização da avaliação interna da avaliação de 

desempenho da   Diretora. 

 


