AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO
Minuta da reunião do Conselho Geral
22/07/2019
Ponto um: Informações; não foram tratados assuntos neste ponto.
Ponto dois: Aprovação da adenda ao Projeto Educativo, foi apresentado o documento da
proposta de adenda ao Projeto Educativo e este foi aprovado por unanimidade;
Ponto três: Aprovação da adenda ao Regulamento interno, foi apresentado o documento
da proposta de alteração à adenda ao Regulamento Interno e este foi aprovado por
unanimidade;
Ponto quatro: Apreciação dos critérios de organização de horários definidos pelo
Conselho Pedagógico. Foram apresentados os critérios para a elaboração dos horários e
não foram feitas quaisquer propostas de alteração.
Ponto cinco: Apreciação/aprovação da proposta do Conselho Pedagógico relativa aos
domínios de Oferta das AEC’s, respetivas durações diárias e semanal, excecionalidade no
período de funcionamento e planificação, bem como da oferta complementar e oferta de
escola definidas pelo Agrupamento;
Depois de apresentados todos os documentos pertinentes a este ponto, todos foram
aprovados por unanimidade.
Ponto seis: Análise e aprovação do relatório de final de ano de execução do plano de
ação estratégica do Agrupamento e do plano anual de atividades;
Neste ponto foram apresentados o relatório de monotorização do PAE e o Plano de Ação
Estratégica para os anos letivos 18/19, 19/20 e 20/21. Os documentos foram analisados e
aprovados por unanimidade.
Ponto sete: Análise e aprovação do relatório de final de ano de avaliação interna do
agrupamento; O relatório de Avaliação Interna do Agrupamento foi apresentado, sendo
dado enfoque aos pontos mais relevantes como o sucesso interno e as disciplinas que
foram alvo de avaliação externa. Sublinhou-se o facto de em quatro disciplinas do ensino
secundário, a escola ter ficado a cima da média nacional. O documento foi aprovado por
unanimidade.
Ponto oito: Definição/retificação dos critérios para a participação da escola em atividades
pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; foi apresentado o documento relativo a
este ponto, depois de analisado, não houve propostas de alteração e foi aprovado por
unanimidade.
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Ponto nove: Aprovação/ retificação das linhas orientadoras para o PAA; foram aprovadas
por unanimidade as linhas orientadoras para o PAA.
Ponto dez: Avaliação da Diretora.
Foi apresentada e explicada pela Presidente a proposta de avaliação da Diretora
elaborada pela Comissão Permanente. O Conselheiro, professor Carlos Rodrigues propôs
a alteração da proposta de classificação atribuída pela Comissão Permanente no
parâmetro A2 (concretização do Plano Anual de Atividades) por considerar injusta a
classificação de 7 devendo ser esta alterada para 8 uma vez que a não realização de
algumas atividades se devem a factores de ordem externa, não imputáveis à Diretora. Esta
proposta foi colocada a votação tendo-se obtido 10 votos a favor e 7 contra e portanto
aprovada. Em relação a todos os outros parâmetros de avaliação houve consenso.

Nada mais havendo a tratar-se deu-se por encerrada a reunião.
A presidente do Conselho Geral
_____________________________
Mondim de Basto, 22 de julho de 2019
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