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CONSELHO GERAL AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FRAGOSO 

Reunião nº8, Quadriénio 2021-2025 19 de julho de 2022 

Local: Sala GG da escola Sede Hora: 18:00 

SÍNTESE 

 
Na reunião esteve presente o Diretor do Departamento de Educação, Dr. João Silva. 
 
 Ponto um – Leitura de aprovação da ata da reunião anterior  
O Secretário do Conselho Geral (CG) fez a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada pelos 
conselheiros que estiveram presentes na reunião anterior.  
 
Ponto dois – Apreciação do Relatório dos Resultados Académicos 
A Presidente do CG, professora Isabel Rodrigues, fez a exposição pormenorizada dos resultados 
académicos obtidos no ano letivo 2021/2022. 
O CG, após analisar o referido relatório, considera os resultados obtidos como bons e sugere que o 
estudo do sucesso pleno dos alunos SASE seja feito por anos de escolaridade. 
 
Ponto três – Apreciação do Relatório de Autoavaliação  
A Presidente do CG, professora Isabel Rodrigues, fez a exposição do Relatório de Autoavaliação do 
ano letivo 2021/2022. 
O CG, após apreciar o referido relatório, felicitou a Escola no seu todo pelo bom trabalho de 
análise e reflexão realizado, anualmente, sobre o funcionamento da escola e as suas diferentes 
estruturas procurando sempre a melhoria do seu próprio funcionamento. 
 
Ponto quatro – Apreciação e Aprovação do Relatório Final de Execução do PAA 
A Presidente do CG, professora Isabel Rodrigues, fez a exposição do Relatório Final de Execução do 
Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 
O CG considera que o AEF tem uma excelente taxa de execução do PAA, que o PAA é elaborado e 
executado de e por todos os intervenientes no processo de ensino / aprendizagem tendo como 
objetivo o crescimento educacional, cultural, social e pessoal de todos. Considera ainda que a 
Equipa do PAA desenvolveu um ótimo trabalho e elaborou um documento de análise 
enriquecedor para o AEF. O documento foi aprovado por unanimidade. 
 
Ponto cinco – Parecer sobre a constituição das turmas 
O Diretor, Manuel Soares Amorim, informou dos Critérios para a constituição de turmas e das 
propostas de turmas enviadas para a DGEST. 
O Conselho Geral congratula-se com o bom trabalho desenvolvido pelo Diretor e considera que a 
proposta para a constituição de turmas é aquela que melhor defende o interesse de todos os 
agentes educativos do AEF. 
Neste ponto, após debate entre os Conselheiros, surgiram propostas para procurar reverter a 
situação de constante decréscimo do número de alunos no AEF, sobretudo na passagem do 1º 
para o 2º Ciclo.  
 
Ponto seis – Parecer sobre a elaboração dos horários 
O Diretor, Manuel Soares Amorim, informou dos Critérios para a elaboração de horários. 
O CG, depois de o analisar, considera que o parecer defende o interesse dos discentes e dos 
docentes e cria condições para que todos os intervenientes no processo de ensino / aprendizagem 
atinjam os objetivos e promovam o sucesso educativo e social do AEF.  
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Ponto sete – Nomeação das Assessoras Pedagógicas 
Foram propostas e aceites por unanimidade a Professora Maria Couto do Primeiro Ciclo e a 
Psicóloga Emília Amorim.  
 
Ponto oito – Outros assuntos  
A Presidente do CG, professora Isabel Rodrigues, informou que chegou o relatório preliminar da 
Avaliação Externa e que no mesmo três domínios (Autoavaliação, Liderança e Gestão, Prestação 
do Serviço Educativo) foram avaliados com Muito Bom e um domínio (Resultados) foi avaliado 
como Bom. 
Por último desejou a todos os conselheiros umas ótimas férias e um regresso vigoroso e cheio de 
vitalidade para o ano letivo 2022/2023. 
 
A minuta da ata foi lida e aprovada por unanimidade. 
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