Assuntos tratados na reunião do Conselho Geral – 12/12/19
Foi dada a informação emanada pela Direção –Geral da Administração escolar
sobre a avaliação do Diretor.
Tomaram posse como representantes dos alunos Bruna Inês Silva Queirós e
Leonor Oliveira Rodrigues.
Foi aprovado, por unanimidade, o plano anual de atividades 2019/2020.
Relativamente às visitas de estudo, o Conselho sugere que se às localidades próximas
da escola, onde também existe um rico património desconhecido pela maioria dos
alunos (Fábrica de chocolates Avianense, Quinta da Espregueira, Mosteiro de São
Salvador de Palme…).
Foi apresentado o Relatório da Inspeção do Inglês nos 1º e 2º Ciclos. Na
generalidade, o parecer foi bastante positivo. O Agrupamento deveria mostrar mais
oque de bom se faz em prol das aprendizagens dos alunos. No projeto Educativo
deverá constar o fator diferenciador do Agrupamento, nomeadamente, Inglês como
oferta complementar nos 1.º e 2.º anos de escolaridade; implementação da medida de
desdobramento das turmas nos 2.º e 3.º CEB para o desenvolvimento da oralidade e
da escrita; coadjuvação em sala de aula, num tempo semanal de Inglês, nos 2.º e 3.º
CEB; sala de estudo de Inglês, incluída no horário dos alunos, nos 2.º e 3.º CEB;
lecionação do Inglês no 1.º CEB em diferentes momentos, para os alunos dos dois
níveis das turmas mistas dos 3.º e 4.º anos. O Conselho Geral considerou que o
trabalho desenvolvido pelo Departamento de Inglês e as conclusões apresentadas no
relatório são uma mais valia para a promoção da qualidade de ensino no
Agrupamento. A maioria das propostas de melhoria sugeridas já estão a ser aplicadas
a todas as áreas do ensino.
Foi apresentado o Plano de Ação Estratégica para a “Educação para a Cidadania”
tendo como foco os problemas sociais e ambientais. Os objetivos centram-se na
resolução dos problemas, operacionalizados com espírito crítico e argumentação,
realizando parcerias com Associações, Autarquias e Pais.

As representantes dos

alunos apresentaram propostas de atividades, sugeridas na reunião de Assembleia de
Delegados, a integrar no Plano de Ação Estratégica para a “Educação para a
Cidadania”. Todos os presentes acharam a proposta uma mais valia para a
concretização do projeto. As sugestões serão apresentadas às coordenadoras do
projeto.
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