
 
 

 

 
CONSELHO GERAL 

 
Reunião de 30/07/2015  

 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES 
 

 ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS:  
Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião do Conselho Geral 30/04/2015.  

 

 

 APRECIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 

2014/2015 

Os critérios de elaboração dos horários, aprovados pelo Conselho Pedagógico 

receberam, por unanimidade, apreciação favorável dos membros do Conselho, 

verificando-se que as alterações relativamente aos anos anteriores são no sentido 
de atender às propostas apresentadas pelas Associações de Pais e docentes. 

 
 PONTO DA SITUAÇÃO RELATIVO À PREPARAÇÃO DO ANO LETIVO 

2014/2015 

Relativamente ao ano anterior, o número de turmas e de alunos nos diferentes 

estabelecimentos do agrupamento não sofreu alterações significativas. 

A diretora apresentou, ainda neste ponto, os constrangimentos que o agrupamento 

poderá ter dado o elevado número de docentes colocados na escola por Destacamento 

Especial por Doença, e a esperança de que finalmente se encontre uma solução para 

os balneários exteriores. 

 

  APRECIAÇÃO DE PROPOSTA RELATIVA ÀS AEC-ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

A proposta para as AEC´s, aprovada pelo Conselho Pedagógico recebeu, por 

unanimidade, apreciação favorável dos membros do Conselho. Espera-se que se 

concedam à direção condições para a sua efetivação. 

 

 APROVAÇÃO DAS ASSESSORIAS TÉCNICO- PEDAGÓGICAS. 

 

Confirmada a sua imperiosa necessidade para uma boa gestão do agrupamento, 

aprovou-se por unanimidade  

 

  APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL 

DE ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO DO ANO LETIVO 2013 / 2014. 

Foi aprovado por unanimidade, destacando-se como aspetos positivos o 

facto de ter sido cumprido na íntegra e como aspetos a melhorar o facto dos 



 
 

relatórios relativos aos projetos se encontrarem autónomos e com estruturas 

diferenciadas, dificultando a leitura e a obtenção de dados precisos sobre a 

sua efetivação e avaliação. Foi sublinhado o empenho de todo o 

agrupamento e entidades que com ele têm colaborado em algumas 

atividades que têm tido retorno na obtenção de materiais de grande utilidade 

para o ensino especial e de livros para a biblioteca como foi o caso do Sarau 

Cultural que decorreu no Teatro Sá de Miranda e o projeto Tampinhas. 

 

 

 APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS DOS ALUNOS DO 

AGRUPAMENTO NAS PROVAS FINAIS DE CICLO 

O conselho geral entendeu registar e enaltecer os resultados das provas 

finais de ciclo que foram apresentados. Enquanto estímulo para 

continuarem a orientar todo o esforço e dedicação na formação integral dos 

alunos, o Conselho Geral, sob proposta do Conselheiro José Cardona, 

decidiu aprovar um voto de louvor a todos os profissionais deste 

Agrupamento, pelo meritório trabalho que vem desenvolvendo. 

 

 APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA 

DO AGRUPAMENTO 

Considerou-se muito positiva a avaliação de Muito Bom nos três 

parâmetros, analisaram-se as conclusões do relatório da IGE em especial as 

propostas de melhoria, tendo-se discutido algumas possibilidades de as 

efetivar. 

 OUTROS ASSUNTOS. 

Foi aprovado o mapa de férias da diretora e dado que termina neste ano letivo 

o mandato dos atuais representantes dos encarregados de educação no 

presente órgão, o Presidente do Conselho Geral agradeceu a sua 

participação nestes dois anos, destacando a forma interventiva e 

responsável com que desempenharam o seu papel neste órgão. 

 

 

Viana do Castelo, 30 de julho de 2015.  
 

    O Presidente                                                                                      A Secretária  

 

José Carlos Sendim                                                                     Maria de Lurdes Santos 

 


