
 
 

 

 

 

Escola Básica da Abelheira 

CONSELHO GERAL 
 

Reunião de 25/7/2016  
 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES 
 

 APROVAÇÃO DE ATAS:  
Foram aprovadas as atas das reuniões do Conselho Geral respeitantes a  

28/04/2016 e 11/7/2016.  

 

 APRECIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DOS 

HORÁRIOS 2016/2017 

Os critérios de elaboração dos horários, aprovados pelo Conselho 

Pedagógico, receberam uma apreciação favorável dos membros do Conselho. 

 

 PONTO DA SITUAÇÃO RELATIVO À PREPARAÇÃO DO ANO 

LETIVO 2016/2017 

Relativamente ao ano anterior, verificou-se que o número de turmas e de 

alunos nos diferentes estabelecimentos do agrupamento não sofreu 

alterações significativas, embora haja uma ligeira diminuição de alunos 

no primeiro, segundo e terceiro ciclo. 

 

  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.  

 

 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 

2015 / 2016. 

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

facto de ter sido cumprido quase 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.  

 

 

 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. 

 

 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DOS QUADROS DE VALOR E 

DE EXCELÊNCIA 

Foi aprovado o regulamento dos quadros de valor e de excelência. 

. 

 OUTROS ASSUNTOS. 

Foram analisados os resultados da avaliação interna, verificando-se que 

as taxas de sucesso são significativas em todos os ciclos. Contudo, 

verificou-se que se mantêm resultados preocupantes na mudança do 

segundo para o terceiro ciclo, pedindo-se a atenção dos diferentes agentes 

educativos para esse facto. 

 

 

Viana do Castelo, 26 de julho de 2016.  

 

    O Presidente                                                                                       

 

José Carlos Sendim                                                                      

 


