AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO

2017-2021
MINUTA 03 DO CONSELHO GERAL

Aos sete dias do mês de maio, reuniu o conselho Geral do Agrupamento de Escolas
de Mondim de Basto, na sala D4, pelas 17h:35m, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um: Análise e aprovação do relatório de contas de gerência elaborado pelo
Conselho Administrativo;
Ponto dois: Apreciação do relatório periódico de execução do PAA (Plano Anual de

Atividades);
Ponto três: Apreciação dos resultados intermédios do processo de autoavaliação
do Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto (monitorização);
Ponto quatro: Aprovação do mapa de férias da Diretora;
Ponto cinco: Outros assuntos.
Foi acrescentado, a pedido da Diretora, o seguinte ponto na ordem de trabalhos:
aprovação da carta de missão, passando assim o ponto cinco (outros assuntos) a
ponto seis.
Estiveram ausentes os seguintes conselheiros: Maria Madalena Ferreira Rodrigues
Moura que se encontra de atestado médico, a representante de pais Carla Lemos
Reis, os representantes da autarquia Nuno Lage e Teresa de Jesus Tuna Rabiço
(por se encontrarem em reuniões na mesma instituição), a representante do centro
de saúde e a representante do Parque Natural do Alvão.
Ponto um- Foi apresentado pela chefe dos Serviços Administrativos o relatório de
contas de gerência respeitante a 2017, tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade.

Ponto dois- Foi apresentado o balanço do PAA e dos projetos, tendo os dois
documentos sido aprovados por unanimidade, depois de feitas algumas
considerações no que diz respeito ao seu conteúdo ou estrutura.
Ponto três- A diretora apresentou um balanço dos resultados do segundo período.
Foram feitas algumas sugestões e tecidas algumas reflexões relativamente ao
mesmo documento, nomeadamente, no que respeita ao balanço feito sobre a
avaliação pelo pré-escolar, aos alunos com NEE, às turmas com maior insucesso. A
diretora mencionou que já foram feitos algumas alterações ao mesmo documento e
que está no momento de pensarmos também numa avaliação da qualidade do
sucesso e não apenas no sucesso. Finda a discussão, o documento foi aprovado
por unanimidade.
Ponto quatro- Foi apresentado e aprovado por este conselho, o mapa de férias da
diretora, sendo que estas decorrerão previsivelmente de 31 de julho a 31 de agosto
de 2018.
Ponto cinco- A diretora apresentou a carta de missão para este mandato. Referiu
que, não foi apresentado este documento no prazo estipulado no Artigo 6.º da
Portaria n.º 266/2012, de 30 de agosto, uma vez que, no início do seu mandato,
estavam em revisão alguns documentos estruturantes: Projeto Educativo,
Regulamento Interno. O documento foi aprovado por unanimidade.
Ponto seis- A diretora começou por informar que está a tentar reabrir o agrupamento
de ciências socioeconómicas, uma vez que cerca de vinte alunos manifestaram
interesse em prosseguir estudos por essa via nas sessões de orientação vocacional
e que, nos concelhos limítrofes, esta oferta não existe.
Solicitou à Associação de Pais colaboração no sentido de sensibilizar os pais e
encarregados de educação sobre a mais-valia que pode ser esta área/escolas.
Comprometeu-se a contactar individualmente os pais dos alunos que manifestem
interesse em sair do Agrupamento.
A presidente referiu que, a ser assim, se deve repensar as ligações aos concelhos
vizinhos, uma vez que a atual rede de transporte não permite aos alunos dos A
representante dos pais Ana Peneda mencionou que a escola deveria fazer uma

sessão de esclarecimento aos pais sobre as ofertas disponíveis no Agrupamento, no
próximo ano. A presidente disse que tal já é habitual.
O representante da Associação de Pais mostrou satisfação com o facto de estar à
vista uma redução do número de alunos por turma, no próximo ano.

.Mondim de Basto, 09 de maio de 2018

A Presidente do Conselho Geral: Elsa Oliveira
O secretário Eugénio Castro

