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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO 

Minuta da reunião do Conselho Geral 

                                               10/02/2020 

Ponto um: Informações 

 A Presidente informou que a escola vai ter a visita da Inspeção Geral da 

Educação e Ciência nos dias doze, treze, dezasseis, dezassete, dezoito e 

dezanove de Março e que o Conselho Geral fará parte de um dos painéis de 

entrevistas. 

  

Ponto dois: Apreciação do relatório de Avaliação Interna do Agrupamento – 1º 

período. 

 Foi analisado o relatório de avaliação interna do 1º período. A presidente 

teceu as considerações que considerou pertinentes, realçando as notas mais 

relevantes deste relatório. 

Ponto três: Apresentação do Plano de Ação da equipa de Avaliação Interna;  

A Presidente apresentou e explicou o Plano de Ação da equipa fazendo 

referência às áreas de avaliação e campos de observação que serão tratados nos 

relatórios. 

Ponto quatro: Apreciação do relatório periódico de execução do PAA; 

A presidente apresentou o relatório dando enfoque às considerações finais 

do mesmo. 

Ponto cinco: Reformulação dos descritores dos critérios de avaliação da Diretora; 

 A presidente apresentou o documento e explicou as mudanças pontuais que 

se prendem com o esclarecimento dos intervalos de pontuação. O documento foi 

aprovado por unanimidade. 

Ponto seis: Aprovação das propostas de alteração ao Regulamento Interno/ 

Aprovação de Regulamentos; 

 A Presidente explicou as alterações introduzidas no documento do quadro 

de Excelência, Valor e Mérito e a Diretora explicou o documento do Centro de 
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Apoio à Aprendizagem e a alteração da redação de dois artigos do Regulamento 

Interno. 

Ponto sete: Outros assuntos; 

 A Diretora informou e explicou as alterações, aprovadas em Conselho 

Pedagógico, ao Plano de Ação Estratégica. Ainda neste ponto, informou que o 

Agrupamento ficou classificado, a nível nacional, em 25º lugar (5º ano) e 45º lugar 

(7º ano) no que respeita à redução do insucesso escolar, no ano letivo 17/18. 

 

 

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

 

  A presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________ 

 

                 Mondim de Basto, 10 de  fevereiro de 2020 


