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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO 

Minuta da reunião do Conselho Geral 

                                               20/07/2022 
Ponto um: Informações; 

A Srª. Diretora informou que a escola ainda não recebeu toda a informação, por parte do 

Ministério de Educação, para o funcionamento do ano letivo e que ainda falta a aprovação 

da turma do ensino profissional de 10º ano. 

Ponto dois: EQAVET;  

Foi apresentado o Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação Eqavet e o Relatório 

de Progresso Anual, a Presidente explicou os referidos documentos e salientou os aspetos 

mais importantes. 

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

Pedagógico; 

Foram apresentados e a Srª. Diretora fez as devidas explicações sobre os critérios de 

organização de horários definidos pelo Conselho Pedagógico. 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; Apreciação do pré projeto do plano de desenvolvimento 

do currículo.  

Neste ponto, a Srª. Diretora explanou as matrizes de todos os ciclo de ensino bem como a 

oferta complementar e alterações em relação ao ano anterior. O documento contempla os 

normativos  legais para a constituição de turmas, horários e distribuição de serviço docente. 

Inclui os Planos de ensino misto e a distância, conforme  indicações da tutela. 

Depois de apresentado o documento, os conselheiros apreciaram e discutiram o mesmo e 

este foi aprovado por unanimidade. 

Ponto cinco: Análise da execução do plano de Ação Estratégica/PERA do Agrupamento e 

do Plano Anual de Atividades;  
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Foi apresentado o Relatório de Avaliação Intercalar do PERA, foram lidas as considerações 

finais e o mesmo foi aprovado por unanimidade. 

Ponto seis: Análise do relatório de Autoavaliação do Agrupamento referente ao 3º período;  

A Presidente apresentou o relatório da equipa de Autoavaliação do Agrupamento relativo ao 

3º período, foi dado enfoque às classificações nos exames nacionais da 1ª fase, às 

conclusões finais e às sugestões de melhoria. O documento foi aprovado por unanimidade.  

Ponto sete: Análise e aprovação do Projeto Educativo do Agrupamento para 2022-25. 

A Srª. Diretora apresentou o Projeto Educativo e prestou todos os esclarecimentos relativos 

ao documento, tendo registado as alterações em relação ao anterior documento. O mesmo 

foi aprovado por unanimidade.  

Ponto oito: Análise e aprovação do Regulamento Interno do Agrupamento 2022-25. 

Foi apresentado o Regulamento Interno do Agrupamento, a srª Diretora explicitou o 

documento e prestou os esclarecimentos solicitados e o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. 

Ponto nove: Definição/retificação dos critérios para a participação da escola em atividades 

pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 

Foram definidos e aprovados, por unanimidade, os critérios para a participação da escola em 

atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 

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

Foram definidas e aprovadas, por unanimidade, as linhas orientadoras para o PAA. 

Ponto onze: Assessorias técnico pedagógicas; 

O documento da proposta de criação de assessorias técnico pedagógicas foi apresentado e 

aprovado por unanimidade. 

Ponto doze: Outros Assuntos. 

A Srª. Diretora agradeceu a colaboração de toda a comunidade educativa ao longo do ano 

letivo. A Presidente deste Conselho agradeceu a presença e o empenho de todos os 

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

 

A presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________ 

 

                     Mondim de Basto, 20 de julho de 2022 


