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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO 

Minuta da reunião do Conselho Geral 

    

                                            16/11/2020 

 

Ponto um: Informações; 

A Diretora informou que nas duas últimas semanas tem estado a entregar nas 

salas de aula os Diplomas de Mérito. Este procedimento excecional deve-se à 

impossibilidade de realizar o dia do Diploma devido à situação pandémica em que 

nos encontramos. Deu conhecimento das regras que têm vindo a ser implementadas 

e ajustadas conforme a evolução da pandemia e agradeceu o todo o trabalho e 

empenho do pessoal auxiliar de ação educativa. 

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

dos Pais e Encarregados de Educação; 

 Tomou posse o Representante dos Pais e Encarregados de Educação, Sr. 

Júlio Oliveira e o Representante dos alunos, Alexandre Almeida. 

Ponto três: Aprovação do cronograma para 2020/2021; 

 Foi apresentado e aprovado o cronograma para o ano letivo 2020-2021. 

Ponto quatro: Aprovação da alteração à adenda ao Regulamento Interno, ao 

Regulamento dos Cursos Profissionais, ao Regulamento do Gabinete de Apoio ao 

Aluno e ao Regulamento dos quadros de mérito, valor e excelência. 

 Foi aprovada a alteração ao artigo 78º secção V do Regulamento interno; a 

alteração do número 2.3 do Regulamento dos quadros de mérito, valor e excelência 

e foi apresentado e aprovado o Regulamento do Gabinete de Apoio ao Aluno e à 

Família. 

Ponto cinco: Apreciação do relatório de Avaliação Interna do Agrupamento;Foi 

apresentado o relatório de Avaliação interna do Agrupamento, referente ao ano letivo 

2019-20, a presidente sublinhou os aspetos mais relevantes deste relatório dando 

enfoque às conclusões finais e o mesmo foi aprovado por unanimidade. 



2 
 

Ponto seis: EQAVET 

A presidente apresentou o Plano de Ação da equipa EQAVET para o ano letivo de 

2020-2021, explicou as alterações feitas neste plano em relação ao do ano anterior. 

Ainda neste ponto, a presidente apresentou os dados estatísticos que se referem ao 

percurso dos alunos do ensino profissional e que constam do relatório de avaliação 

interna. 

A presidente pediu aos Stakeholders externos que se pronunciassem sobre os 

alunos que recebem em Formação em Contexto de Trabalho. O Dr. Nuno Lage 

interveio e salientou a importância das reuniões preparatórias e das reuniões de 

acompanhamento, realçou o bom acompanhamento que o monitor responsável tem 

feito e a competência, rapidez com que resolveu os problemas que surgiram de 

material em falta. 

Ponto sete: Avaliação da execução do Projeto Educativo; 

Foi apresentado o relatório de avaliação da execução do Projeto Educativo, a 

presidente realçou as considerações finais e o documento foi aprovado por 

unanimidade. 

Ponto oito: Aprovação do Plano Anual de Atividades; 

Foi apresentado e aprovado, por unanimidade, o Plano Anual de Atividades. 

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

Diretora das atividades no domínio da ASE; 

O documento foi analisado e aprovado por unanimidade. 

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

Agrupamento; 

O documento foi analisado e aprovado por unanimidade. 

Ponto onze: Outros Assuntos. 

 O Dr. Nuno Lage deu os parabéns pela dinâmica da escola porque uma vez 

que está em obras e tendo em conta o contexto pandémico, tudo está a funcionar 
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com normalidade. Sublinhou que a Autarquia está pronta para colaborar no que for 

necessário. 

 A Diretora reiterou a disponibilidade da Escola para fazer o possível em 

relação às necessidades da Comunidade Educativa. 

 O Representante dos Pais e Encarregados de Educação, Sr. Júlio Oliveira 

salientou o excelente trabalho que os professores e a Escola têm feito em relação 

aos alunos que estão em isolamento profilático. 

Mondim de Basto, 16 de novembro de 2020 

  A presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________ 

 

 


