
 
 

 

 
CONSELHO GERAL 

 

Reunião de 9/3/2017  
 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES 
 

 ANTES DA ORDEM DO DIA, FOI INTRODUZIDO UM NOVO 

PONTO NA ORDEM DE TRABALHOS: 

● Aprovação da reformulação do Plano de Ação Estratégica Para o Sucesso 

Educativo 

 

 PONTO 1– APROVAÇÃO DE ATAS 

Foram aprovadas as atas referentes ao Conselho Geral de vinte e três de maio 

de 2017 e 20 de junho de 2017 com votos favoráveis dos presentes, à exceção do 

conselheiro que se absteve por não ter participado nessas reuniões. 

 

 PONTO 2 – APRECIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DOS 

HORÁRIOS 2017/2018. 

Foram analisadas e justificadas as decisões relativamente às mudanças no 

horário do primeiro ciclo; apresentadas as medidas para melhorar o ambiente na 

cantina e sugeridas alterações futuras nos critérios apresentados. 

 

 PONTO 3 - PONTO DA SITUAÇÃO RELATIVO À PREPARAÇÃO DO 

ANO LETIVO 2017/2018. 

● Verificou-se a redução de alunos, com especial destaque para o primeiro 

ano do primeiro ciclo. 

● Verificou-se a existência de uma turma no primeiro ciclo com 26 alunos e 

um aluno de necessidades educativas especiais que deve ter essa sinalização para 

que esta turma não receba mais alunos.  



 
 

● Verificou-se que um número significativo de alunos da Escola da Igreja 

que completaram aí o primeiro ciclo não prosseguiram os seus estudos neste 

agrupamento, tendo-se transferido para outro agrupamento, sugerindo que se 

apurasse as causas destas transferências. 

 

 PONTO 4 – VOTAÇÃO DE PROPOSTA RELATIVA ÀS AEC-

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

● Foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada, salientando-se a 

importância de se apostar em atividades práticas e ao ar livre. 

 

 PONTO 5 – APROVAÇÃO DAS ASSESSORIAS TÉCNICO- 

PEDAGÓGICAS. 

● Foi aprovada por unanimidade a sua necessidade. 

 

 PONTO 6 - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO 

ANUAL DE ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO DO ANO LETIVO 2016/ 

2017. 

● Foi adiado para uma próxima reunião dado que, apesar de já ter sido 

aprovado no Conselho Pedagógico, a necessidade de se proceder a alterações no 

documento impediu que o mesmo fosse remetido para prévia análise aos 

membros do presente Conselho.  

 

 PONTO 7 - APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS DOS ALUNOS DO 

AGRUPAMENTO NAS PROVAS FINAIS DE CICLO. 

● Foram analisados os resultados obtidos, em especial na disciplina de 

Português e nas turmas com resultados globalmente negativos. 

 



 
 

 PONTO 8 -  VOTO DE PESAR RELATIVAMENTE AO FALECIMENTO 

DO ANTIGO DOCENTE DO AGRUPAMENTO GABRIEL MESQUITA. 

● Foi aprovado por unanimidade, tendo-se feita breve evocação do docente, 

lembrando os anos em que trabalhou neste agrupamento, as suas funções como 

delegado de segurança, o seu empenho e interesse pelo bem-estar da comunidade 

e a sua continuada ligação ao agrupamento, mesmo depois de aposentado, 

participando com entusiasmo nas diversas atividades em que era convidado. 

 

 PONTO 9 -  APROVAÇÃO DA REFORMULAÇÃO DO PLANO DE 

AÇÃO ESTRATÉGICA PARA O SUCESSO EDUCATIVO. 

● Este plano, aprovado no ano letivo anterior e com a vigência de dois anos 

letivos, tinha como uma das suas medidas a Turma-Mais. Durante o ano letivo, 

a mesma acabou por ser retirada por ordem superior e por não estar a ter os 

resultados expetáveis. Assim, foi necessário proceder a uma reformulação, 

substituindo-se a citada medida por um conjunto de medidas que foram 

apresentadas e explicadas pelo diretor. 

 

 PONTO 10 - OUTROS ASSUNTOS 

● Apresentaram-se alguns dos problemas que o novo diretor e a sua equipa estão 

a enfrentar por não se ter verificado uma passagem de testemunho adequado, 

referindo-se que os mesmos se deveram a um conjunto de fatores tais como o 

facto de no último mês do mandato da anterior direção apenas terem estado na 

direção ele, como adjunto, e a anterior diretora, dado a vice-diretora ter estado 

ausente por motivos de saúde e o outro elemento ter tido férias nesse período; 

e a diretora cessante iniciar o período de férias no dia a seguir à tomada de 

posse do novo diretor. Foram ainda confirmados alguns constrangimentos 

sentidos pela nova direção que poderiam ter sido evitados se a anterior Diretora 

tivesse procedido a uma efetiva passagem de testemunho. Por fim, verificou-se 

que este Conselho Geral não aprovou o plano de férias da Diretora para o 

presente ano letivo, tendo o Presidente deste órgão referido que assinou o 

documento referente às férias da Diretora porque estava convencido, no 

momento em que foi confrontado com o mesmo, que esse assunto tinha sido 

discutido e aprovado, verificando agora que se enganou, assumiu o erro e a 

responsabilidade pelo mesmo.  



 
 

 

● Foi sugerido por parte de alguns conselheiros que se procedesse a uma 

organização diferente dos diferentes dossiers e documentos de forma a que 

houvesse uma maior partilha de informação e assim se garantisse que situações 

em que seja necessária a sua consulta ou a substituição de um elemento possam 

decorrer com tranquilidade. 

● Foi proposto um Conselho Geral extraordinário na Escola do Calvário para que 

no local se verifiquem as condições de funcionamento deste estabelecimento e 

se tomem as posições necessárias para a sua resolução. 

 

 

 

Viana do Castelo, 21 de julho de 2017.  

 

    O Presidente                                                                                       

 
José Carlos Sendim                                                                           


