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Conselho Geral 

 

Síntese da Reunião de 19/05/2020 

 

- Tendo em atenção o momento em que vivemos, na impossibilidade de realizar a 

reunião presencialmente, a mesma decorreu a distância, por videoconferência. Na 

reunião estiveram presentes todos os membros do Conselho Geral. 

 

- Foram apresentados e analisados os resultados escolares do segundo período letivo de 

acordo com as estatísticas elaboradas pela equipa do observatório da qualidade e que 

são do conhecimento da comunidade escolar. 

 

 - Depois da apresentação e análise dos resultados escolares do segundo período, foi 

referido que os resultados médios são melhores dos que os do primeiro período letivo e 

que a situação tende a melhorar apesar da situação pandémica e da alteração das 

condições de trabalho de docentes e alunos. 

 

- O docente Fernando Veríssimo evidenciou ao Conselho Geral a  preocupação  em 

relação ao fraco desempenho e assiduidade dos alunos que se encontram nas turmas 

PIEF (programa integrado de educação e formação de medida socioeducativa, de caráter 

temporário e excecional, a adotar depois de esgotadas todas as outras medidas de 

integração escolar, que visa favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatória e a 

inclusão social, conferindo uma habilitação escolar de segundo ou terceiro ciclo). 

 

- Foi efetuada a análise da implementação do plano de educação a distância (E@D) do 

agrupamento. Os relatórios de concretização das atividades síncronas e assíncronas e os 

inquéritos realizados aos diversos elementos da comunidade escolar mostram que o grau 

de satisfação da implementação do plano de E@D é bom, havendo, com certeza, sempre 

alguns aspetos a melhorar. Ressalve-se que este plano foi idealizado e teve um início de 

concretização num espaço de tempo muito curto, o que exigiu um esforço acrescido de 

todos os intervenientes da comunidade escolar. 

 

- O presidente do Município, João Muacho, a representante dos encarregados de 

educação, Sónia Conchinhas e o representante da SCMCM, José Jorge Pereira, deram 
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os parabéns e felicitaram os intervenientes da comunidade escolar que contribuíram 

para que o plano do E@D fosse bem-sucedido no contexto difícil da pandemia Covid 

19. 

 

- Foi analisada a implementação de aulas em regime presencial no 3º período. Tudo está 

a decorrer de acordo com a lei, com as orientações da tutela e da Direção Geral de 

Saúde, estando o processo a decorrer dentro do previsto. Foi referido pelo presidente do 

Conselho Geral que tanto o pessoal docente quanto o pessoal não docente e os alunos 

têm tido um desempenho exemplar e estão de parabéns. 

 

- O Conselho Geral foi informado de que no dia 29 de maio virá ao agrupamento uma 

equipa de peritos relativa ao EQAVET (Quadro de Referência Europeu de Garantia da 

Qualidade para a Educação e Formação Profissional)  

para realização de painéis com stakeholders internos e externos bem como outros 

elementos da comunidade escolar intervenientes na educação e formação profissional. 

 

- O Diretor informou que a DGEstE Central (Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares) solicitou ao agrupamento a indicação e escolha dos cursos de ensino 

profissional para o próximo ano letivo. Este assunto será tratado na próxima reunião do 

Conselho Geral. 

 

 

 

 

Camp Maior, 2 de junho de 2020 

 

 

O Presidente  

 

(Pedro Reis) 

 

 

 


