AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO
Minuta da reunião do Conselho Geral

15/02/2021

Ponto um: Informações;
A Diretora informou que o Agrupamento entrou no regime não presencial no dia 8 de
fevereiro, conforme orientações do Ministério da Educação. Foi feito um
levantamento das necessidades de recursos tecnológicos para as aulas à distância
e o mesmo enviado para a Câmara Municipal. O material já foi disponibilizado.
Foi também solicitado à Autarquia e estão a ser distribuídos, cabazes para as
famílias, de acordo com o levantamento de necessidades realizado pela escola. Esta
situação vai sendo constantemente atualizada para que não exista nenhuma
situação de carência.
O Centro Escolar, escola de acolhimento do nosso Agrupamento, está a receber
crianças cujos pais não podem ficar em casa. conforme o previsto no número 1 do
artigo 31.o-B do Decreto n.o 3-C/2021, de 22 de janeiro e na Portaria n.o25 A/2021, de 29
de janeiro.
Ponto dois: Apreciação do relatório de Avaliação Interna do Agrupamento do 1º
período;
Foi apresentado o relatório de Avaliação interna do Agrupamento, referente ao ano
primeiro período, a presidente sublinhou os aspetos mais relevantes deste relatório
dando enfoque às conclusões finais e o mesmo foi aprovado por unanimidade.
Ponto três: Apreciação do relatório periódico de execução dos PAA;
A Presidente apresentou o relatório e deu destaque às notas finais. A Diretora do
Agrupamento realçou a forma como decorreu a festa de Natal, informou ainda, que
as atividades previstas para o segundo período e que constam do PAA, vão ser
adaptadas à situação do E@D.

1

Ponto quatro: EQAVET
A presidente apresentou o Relatório de Revisão e Avaliação do plano de Ação do 1º
período dando enfoque aos aspetos mais relevantes. Ainda neste ponto, a
presidente informou que a escola tem intensificado as reuniões e contactos com as
entidades de FCT e que foi feito um inquérito de satisfação às entidades
empregadoras dos formandos do triénio 16-19 tendo-se obtido 100 por cento de
satisfação.
Ponto cinco: Outros Assuntos, neste ponto a Diretora destacou e agradeceu o
trabalho da Srªa enfermeira Carla Marinho no contexto pandémico.

Mondim de Basto, 15 de fevereiro de 2021
A presidente do Conselho Geral
_____________________________
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