
 

1 

 

Conselho Geral 

 

Síntese da Reunião de 10/11//2020 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um – Balanço do início do ano letivo; 

Ponto dois – Análise da aplicação do plano de contingência; 

Ponto três - Análise da avaliação externa;  

Ponto quatro – Avaliação do Diretor. 

Ponto cinco - Outros assuntos. 

 

No ponto um da ordem de trabalhos o diretor apresentou um balanço do início 

do ano letivo. Em todos os setores de ensino, desde o pré-escolar até ao 

décimo segundo ano, as atividades letivas foram iniciadas na data e nos 

termos das normas legais e do plano apresentado na última reunião do 

conselho geral. 

No ponto dois da ordem de trabalhos, foram apresentados pelo diretor as 

últimas informações relativas à situação da Covid-19 no agrupamento. Têm 

sido cumpridas integralmente as indicações e recomendações das autoridades 

de saúde. Verifica-se também por parte dos assistentes operacionais e demais 

técnicos e do pessoal docente, um forte empenho no enquadramento dos 

alunos para o cumprimento rigoroso das normas do plano de contingência. 

Foi confirmado pelo presidente do município que, à data da reunião, o 

município se encontra na iminência de fazer parte do grupo de municípios de 

risco em relação à Covid-19. Por conseguinte apela-se para que se mantenha o 

forte empenho para continuar a cumprir todas as regras de combate à 

pandemia emanadas pela autoridade de saúde. 
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No ponto três, análise da avaliação externa, foi projetada e analisada a 

estatística sobre as provas de exames nacionais realizadas por alunos do nosso 

agrupamento. As médias da maior parte das disciplinas, tanto na primeira 

como na segunda fase são superiores às respetivas médias nacionais, 

verificando-se também uma correlação positiva entre as avaliações internas e 

externas, o que permite concluir que há em geral uma boa prática avaliativa no 

agrupamento. Tal análise também evidencia que há ainda disciplinas que 

poderão melhorar, nomeadamente Física e Química A e Matemática Aplicada 

às Ciências Sociais. 

No ponto quatro foi realizada a avaliação de desempenho do diretor por 

ponderação curricular nos termos dos n.ºs 6 e 7 do artigo 40.º do ECD, 

conforme o despacho normativo n.º 19/2012 de 17 de agosto. 

No ponto cinco, outros assuntos: 

- Foi analisado e explicitado pelo diretor e pelo presidente do conselho geral, 

tendo sido aprovado por unanimidade, o programa de Mentoria. 

- Foi referido pelo presidente do conselho geral que o Projeto Educativo será 

revisto e atualizado para vigorar durante o próximo quadriénio. 

- Devido a alterações necessárias ao plano anual de atividades, decidiu-se a 

sua análise e aprovação para a próxima reunião do conselho geral. 

- Os presentes foram informados que o agrupamento tem neste ano escolar um 

gabinete de apoio à reflexão para os alunos (GAR) que os enquadrará em caso 

de necessidade, onde serão apoiados e orientados para a prevenção e 

eliminação de comportamentos e atitudes desajustadas ao processo de ensino e 

aprendizagem. 
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- O representante dos alunos expôs a sua preocupação em relação à avaliação 

devido ao perfil do aluno à saída do ensino secundário. O diretor esclareceu o 

aluno e os presentes de que as alterações relativas à avaliação decorrem 

apenas da lei. 

- O diretor informou que decorreu no agrupamento formação de pessoal 

docente para aprofundamento da interpretação e aplicação da legislação 

designado por “Projeto MAIA” - Projeto de monitorização, acompanhamento 

e investigação em avaliação pedagógica. 

- O Agrupamento de Escolas de Campo Maior passou a pertencer à rede de 

Escolas Unesco, a partir do dia vinte e sete de outubro. Esta rede de Escolas 

Associadas da UNESCO foi criada em mil novecentos e cinquenta e oito e 

reúne instituições de educação de todo o mundo em torno de um mesmo 

objetivo: levantar as defesas da paz no espírito das crianças e dos jovens. 

- Foram lidos e discutidos os pontos de proposta referente ao centro escolar do 

agrupamento, elaborada pelo professor José Cabaceira, da qual se tomou nota 

para que se possa estudar e enquadrar a viabilidade/necessidade das questões e 

eventuais problemas aí levantados e respetiva solução. 

 

Camp Maior, 19 de novembro de 2020 

 

 

O Presidente  

 

(Pedro Reis) 

 

 

 


