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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO 

Minuta da reunião do Conselho Geral 

                                               27/07/2020 

 

Ponto um: Informações; 

A Diretora informou sobre a aprovação das turmas para o próximo ano letivo. 

Ponto dois: EQAVET; 

 A Presidente informou sobre os trabalhos desenvolvidos pela equipa EQAVET e 

que depois da peritagem do dia 22 de junho, resultaram na atribuição do selo de qualidade 

por um ano. 

Ponto três: Apreciação dos critérios de organização de horários definidos pelo Conselho 
Pedagógico; 

 A diretora apresentou os critérios de organização de horários para o ano letivo 
2020-2021 e estes foram aprovados por unanimidade. 

Ponto quatro: 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; 

 A Presidente apresentou o Plano de Desenvolvimento do Currículo onde consta 

todo o funcionamento do Agrupamento para o próximo ano letivo, realçando os pontos 

relevantes. A diretora explicou e prestou todos os esclarecimentos solicitados. O 

documento foi aprovado por unanimidade. 

Ponto cinco: Análise e aprovação do relatório de final de ano de execução do Plano de 
Ação Estratégica do Agrupamento e do Plano Anual de Atividades;  

 Foi apresentado o Plano de Ação Estratégica do Agrupamento e o Plano Anual de 
Atividades. Estes documentos foram analisados e aprovados por unanimidade. 

  

Ponto seis: Análise e aprovação do relatório de final de ano de Avaliação Interna do 
Agrupamento;  

 A Presidente apresentou o relatório de Avaliação Interna referente ao 3º período, 
dando enfoque aos pontos mais relevantes. O documento foi aprovado por unanimidade. 
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Ponto sete: Definição/retificação dos critérios para a participação da escola em atividades 
pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 

 Foram definidos os critérios para a participação da escola em atividades 
pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 

 

Ponto oito: Aprovação/ retificação das linhas orientadoras para o PAA; 

 Foram definidas e aprovadas as linhas orientadoras para o PAA para o ano letivo 
de 2020-2021. 

Ponto nove: Assessorias técnico pedagógicas;  

 Foi apresentada uma proposta de criação de assessorias técnico-pedagógicas. 

Esta proposta foi analisada e aprovada por unanimidade. 

 

Ponto dez: Aprovação do mapa de férias da Diretora; 

 Foi aprovado o mapa de férias da Diretora com a ressalva que poderão ser 

alteradas conforme necessidades. 

Ponto onze: Avaliação da Diretora; 

Foi apresentada e explicada pela Presidente a proposta de avaliação da Diretora 
elaborada pela Comissão Permanente. Após a leitura da fundamentação desta avaliação, 
houve consenso em relação a todos os parâmetros de avaliação. Assim a proposta foi 
colocada a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  

 

Ponto doze: Outros Assuntos. 

A Diretora agradeceu a toda a comunidade educativa todo o empenho e responsabilidade 
demonstrado no E@D. 

 

  A presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________ 

 

                 Mondim de Basto, 27 de  julho de 2020 


