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Resumo 

ATA Nº 5 – 2021/2025 

18/07/2022 

Ordem de Trabalhos: 

Ponto um – Informações. 

Ponto dois – Balanço do ano letivo 2021-2022 – Análise e parecer relativo aos seguintes 

documentos/relatórios:  

a) Tabelas de Resultados Escolares - 2.º Semestre; 

b) Perfis de Resultados - 2.º Semestre; 

c) Resultados de monitorização do Centro Qualifica - Maio; 

d) Relatório do NIA - 2.º Semestre;  

e) Relatório periódico de execução do PAA. 

Ponto três – Preparação do ano letivo 2022-2023 – Análise e parecer relativo aos seguintes 

documentos: 

a) Plano de Inovação (Pedagógica) 2022-25 – Versão 4; 

b) Projeto Curricular de Agrupamento (PCA) 2022-25; 

c) Revisão do Regulamento Interno (RI) 2022-23; 

d) Planificação do ano escolar 2022-23; 

e) Orientações para a elaboração do PAA 2022-23; 

f) Gestão do Crédito para Articulação Curricular; 

g) Organização da componente não letiva; 

h) Orientações de Gestão Pedagógica dos Cursos Profissionais.  

Ponto quatro – Análise e aprovação do Regimento Interno do Conselho Geral. 

Ponto cinco – Outros assuntos. 

 

A reunião foi presidida pela Professora Cristina Sardinha e secretariada pela Professora Sandra Ginjeira. 

 

Ponto um: 

• Foram transmitidas aos conselheiros as informações emanadas do Conselho Pedagógico de dia 13 

de julho. Foi ainda feita referência à realização das Jornadas Pedagógicas nos dias 14 e 15 de julho. 

 

Ponto dois 
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• Foi efetuado o balanço do ano letivo 2021-2022, com a análise dos resultados escolares do Segundo 

Semestre e dos Perfis de Resultados globais, em todos os Ciclos de Ensino.  

• Os resultados obtidos nos diferentes Ciclos de Ensino, incluindo os Cursos Profissionais, estão 

dentro das Metas previstas pelo Agrupamento, com exceção da disciplina de Matemática no 3.º 

Ciclo do Ensino Básico e de Matemática A, Física e Química A, Biologia e Geologia e Geometria 

Descritiva A no Ensino Secundário. 

• Alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019 de 13 

de setembro - no geral, os resultados foram muito positivos em todos os Ciclos.  

• Nos cursos EFA Básico, a assiduidade é muito irregular. Nos cursos EFA Secundário, os resultados 

dos cursos concluídos correspondem à Meta afixada no PEA. Nos cursos PLA, os resultados 

confirmam sucesso nas aprendizagens. Na Formação Modular (UFCD), das 27 ações autorizadas, 

foram executas 23 ações, abrangendo um universo de 287 formandos que obtiveram sucesso. De 

acordo com os mapas, atingiu-se 50% da meta dos inscritos e 60% da meta de certificações. 

• As Representantes dos Encarregados de Educação pronunciaram-se relativamente aos resultados 

das Provas de Aferição de 9.º Ano, na disciplina de Matemática. Salientaram os maus resultados, 

questionando a falta de responsabilidade e de civismo dos alunos, aspetos a partilhar entre a 

escola, a família e a Associação de Pais/Encarregados de Educação.  

• Foi analisado o Relatório do NIA, tendo-se concluído que a maioria das ocorrências se verificaram 

no 3.º Ciclo. 

• Foi apreciado o grau de execução do Plano Anual de Atividades no Segundo Semestre, em que, num 

total de 204 atividades planificadas, 15 foram canceladas nem sempre pelos docentes, mas também 

pelas entidades externas.  

 

Ponto três 

Foi dado parecer positivo a todos os documentos referentes à organização do ano letivo, enviados à 

apreciação deste conselho, a saber: Plano de Inovação (Pedagógica) 2022-2025, na sua quinta versão; 

Projeto Curricular de Agrupamento (PCA) 2022-2025; Revisão do Regulamento Interno (RI) 2022-2023; 

Planificação do ano escolar 2022-2023; Orientações para a elaboração do PAA 2022-2023; Gestão do 
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Crédito para Articulação Curricular; Organização da Componente Não Letiva; Orientações de Gestão 

Pedagógica dos Cursos Profissionais. 

 

Ponto quatro 

O Regimento Interno do Conselho Geral foi analisado e aprovado. 

 

Ponto cinco 

• Foi novamente salientada a importância da responsabilização dos alunos na realização das Provas 

de Aferição, apelando à sua consciencialização, partilhada entre a escola, a família e a Associação 

de Pais/Encarregados de Educação. 

• Foi dada a sugestão para que seja disponibilizada, ao Conselho Geral, informação relativa à 

qualidade do sucesso dos alunos do Agrupamento.  

• Foi, ainda, referida a necessidade premente de fazer chegar à Associação de Pais/Encarregados de 

Educação os contactos dos Representantes dos Encarregados de Educação das turmas dos 1.º e 2.º 

Ciclos, de forma a facilitar a partilha de informação. 

 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral 

Maria Cristina Sardinha 

 

 

 

 


