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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO 

Minuta da reunião do Conselho Geral 

                                               18/11/2019 

Ponto um: Informações 

 A Diretora informou os Conselheiros presentes das mudanças recentes na 

direção da escola. 

Ponto dois: Tomada de posse do Representante dos Alunos e do Representante 

dos Pais e Encarregados de Educação; 

 A presidente apresentou o novo representante de pais e Encarregados de 

Educação e deu a conhecer o nome do aluno que integra, agora, este Conselho. O 

aluno não esteve presente. 

Ponto três: Aprovação do cronograma para 2019/2020; 

Foi aprovado o cronograma de reuniões ordinárias do Conselho Geral para o 

ano letivo de 2019/20.  

Ponto quatro: Apreciação do relatório de Avaliação Interna do Agrupamento; 

A presidente apresentou o relatório de Avaliação Interna de outubro de 

2019, fez referência aos aspetos mais relevantes realçando os resultados 

estatísticos da equipa EQAVET. O documento foi aprovado por unanimidade. 

Ainda neste ponto, a Diretora agradeceu o trabalho e dedicação da equipa de 

Avaliação Interna. 

Ponto cinco: Apresentação do Plano de Ação da Equipa de Avaliação Interna; 

 A presidente apresentou o documento e explicou os objetivos deste plano de 

ação. O documento foi aprovado por unanimidade. 

Ponto seis: Avaliação da execução do Projeto Educativo; 

 O Conselho Geral apreciou e avaliou a execução do Projeto Educativo. 

Ponto sete: Aprovação do Plano Anual de Atividades; 

 Foi apresentado, discutido e aprovado o Plano Anual de Atividades com 

duas ressalvas: as visitas de estudo do primeiro ciclo ainda vão ser integradas no 
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documento; relativamente às visitas de estudo que já estão inseridas, estas vão ser 

alvo de ponderação nos Conselhos de Turma e Departamentos para que haja uma 

maior equidade de visitas por turma. 

Ponto oito: Definição das linhas orientadoras para o planeamento e execução pela 

Diretora das atividades no domínio da ASE; 

 O documento foi lido, analisado e aprovado por unanimidade.  

Ponto nove: Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do 

Agrupamento; 

 Foram definidas e aprovadas as linhas orientadoras da elaboração do 

orçamento. 

Ponto dez: Outros Assuntos. 

A Diretora informou que as obras na escola vão começar brevemente. 

O Presidente da Associação de pais e Encarregados de Educação mostrou a 

preocupação dos Encarregados de Educação relativamente ao horário dos 

autocarros que levam os alunos no final das aulas. Em relação a este assunto, a 

Diretora prestou os devidos esclarecimentos. 

 O Sr. Agostinho Mota, representante do pessoal não docente, fez notar a 

indignação de alguns elementos do pessoal não docente terem que prestar 

cuidados de saúde ( para os quais não estão qualificados) a alguns alunos com 

problemas graves. 

 

Nada mais havendo a tratar-se deu-se por encerrada a reunião. 

 

A presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________ 

 

                     Mondim de Basto, 18 de  novembro de 2019 


