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Assuntos tratados na reunião do Conselho Geral – 23/07/19 

 

         

 

    Foram transmitidos alguns esclarecimentos  sobre a Eleição/ Recondução do 

Diretor, recolhidos numa reunião com a DGAE, decorrida no dia 29 de maio de 

2019, em Matosinhos.  

     Foi apreciado o Relatório Final do Plano Anual de Atividades. O Conselho 

Geral congratulou todo o Agrupamento pelo desempenho evidenciado na 

execução do PAAA. 

Foi analisado o Relatório do Sucesso Académico. A média do Agrupamento 

foi 3,87 e a percentagem de sucesso 96,83%. O Agrupamento registou a média 

e  a taxa de sucesso mais altas (no global das áreas disciplinares) dos últimos 

4 anos.  Estes resultados conduziram à melhoria da   qualidade interna  e da  

eficácia interna do Agrupamento.  

    O Agrupamento obteve taxa de transição igual a 97,96% e taxa de 

sucesso pleno igual a 77,87%, sendo, também, os resultados mais altos dos 

últimos quatro anos. 

     Foram analisados os resultados das disciplinas do 9º ano sujeitas avaliação 

externa. Verificou-se  que os resultados  obtidos nas provas externas 

superaram os nacionais estando em linha com os resultados da avaliação 

interna.    

      Fez-se a análise comparativa entre os resultados obtidos pelo 

Agrupamento com as metas do Projeto Educativo, concluindo-se que  o 

sucesso académico está em linha ou supera as metas propostas no Projeto 

Educativo. Verificou-se melhoria generalizada dos resultados, no entanto, é 

necessário estar atento às disciplinas com mais fragilidades, nomeadamente, à 

disciplina de Matemática que apesar de melhorar os seus resultados globais é 

a disciplina com menor sucesso em todos os ciclos (1º ciclo – 96,83%, 2º ciclo- 

83,72% e 3º ciclo 67,23%). 

      Foi dada a conhecer a proposta de constituição de turmas. O Conselho 

Geral concordou e apoiou as propostas do Diretor.  

   Foi apresentada uma proposta de alteração nas atividades de 

Enriquecimento Curricular, justificada pela necessidade, cada vez mais sentida, 



2 

 

de que os alunos possam ter atividades com um caráter mais lúdico, de forma 

mais livre e mais ativa. O Conselho Geral aprovou por unanimidade esta 

proposta de alteração nas atividades de Enriquecimento Curricular. Concordou 

também com a propostas de elaboração dos horários.   

    Conselho Geral analisou a proposta e ouviu a fundamentação da comissão 

para avaliação de Diretor. Após alguns esclarecimentos a proposta de 

avaliação interna foi aceite, por unanimidade.  O Conselho Geral considerou 

que o Diretor tem revelado inteligência emocional para liderar o Agrupamento. 

     Foi  apreciado do Relatório de Autoavaliação relativo ao elemento 

constitutivo “Família”.  O Conselho Geral apresentou algumas propostas de 

melhoria para as fragilidades apontadas no relatório. 

    Também foi apresentada a proposta de nova folha de rosto para a ata deste 

órgão que foi aceite por unanimidade.  

 Foi referido que o Diretor já deu conhecimento à Câmara Municipal e à Junta 

de Freguesia da necessidade de recolocar do sinal de trânsito proibido e a 

colocação de uma passadeira elevada. 

 


