Assuntos tratados na reunião do Conselho Geral – 19/07/18
Foi apreciado o Relatório Final do Plano Anual de Atividades e
apresentadas as seguintes sugestões: as atividades sejam aprovadas após a
indicação da data exata da sua realização; as atividades dinamizadas pela
associação de pais devem integrar o plano anula de atividades; as atividades
“Dia do Pai” e “Dia da Mãe” devem ser repensadas, uma vez que o objetivo
principal “trazer os pais à escola” está a ser desvirtuado.
Foi analisado o Relatório do Sucesso Académico. Verificou-se que as
disciplinas que apresentam mais fragilidades, desde do 1º ciclo, são Português
e Matemática. A disciplina de Matemática é a que regista menor sucesso.
A taxa de sucesso pleno (alunos sem níveis inferiores a três) e de transição
são, respetivamente, 75,03% e 95,16%, sendo as mais altas dos últimos quatro
anos.
Relativamente à qualidade interna, o Agrupamento registou 3,79 de média
de nível.
A eficácia interna do Agrupamento, resultado da percentagem de sucesso de
cada disciplina, é igual a 94,84%.
Verificou-se que o sucesso académico interno está em linha com a meta
proposta no Projeto Educativo. No entanto é necessário estar atento às
disciplinas de Português e de Matemática e desenvolver estratégias no sentido
de aumentar os hábitos de estudo.
O Conselho Geral apelou para que no relatório de sucesso académico conste
a percentagem de sucesso das disciplinas ao longo dos últimos 4 anos. Sugeriu
que os resultados obtidos durante este quadriénio sejam comparados com a
média do quadriénio 2013/2017.
Foram analisados dos dados do Relatório de Autoavaliação relativos ao
elemento constitutivo “Conselho Geral”. Como propostas de melhoria o Conselho
Geral propôs que se divulgue o resumo das reuniões e se coloque na página
web do Agrupamento; se afixem as atas das reuniões no átrio principal da escola
sede; se explique aos Pais, na primeira reunião de cada ano letivo, os órgãos
constitutivos da escola e o seu funcionamento; nas aulas de Formação Cívica se
explique aos alunos os órgãos constitutivos da escola e o seu funcionamento e
na página do Agrupamento, criar um espaço para sugestões.
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Foi dada a conhecer a proposta de constituição de turmas e apresentado
parecer do Conselho Geral.
Foi dado o parecer sobre a elaboração dos horários.
Foi apresentada a proposta de nomeação das Assessoras Pedagógicas que
foi aprovada por unanimidade.
Um Encarregado de Educação será substituído no exercício das suas
funções por perder a qualidade que possibilitou a sua eleição.
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