
 
 

Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 
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SÚMULA DA REUNIÃO 

CONSELHO GERAL 

17 de fevereiro de 2021 

 

Presentes 

▪ 7 representantes do Pessoal Docente; 

▪ 2 representante do Pessoal Não Docente; 

▪ 2 representantes do Município; 

▪ 2 representantes dos Alunos; 

▪ 3 representantes das Associações de Pais e Encarregados de 

Educação; 

▪ 2 representantes da Comunidade. 

 

Faltaram 

▪ 1 representante do Pessoal Docente; 

▪ 1 representante das Associações de Pais e encarregados de educação; 

▪ 1 representante da comunidade. 

 

Ponto um - Período antes da ordem do dia 

• Alteração da ordem de trabalhos, ponto 2 “Aprovação do Regulamento 

Interno do AESV”, que passa a ter a seguinte redação: “Divulgação do 

projeto do Regulamento Interno” pelo facto de, ainda, não ter sido 

apreciado pelo Conselho Pedagógico; 

• Aprovação da ata número 6, de 15 de outubro, por todos os elementos 

presentes na respetiva reunião; 

• Tomada de posse dos restantes membros do Conselho Geral: Bruna Silva 

e Diogo Cabral, Representantes dos alunos e D. Flora Castanheira, 

Representante do EPE e 1.º CEB; 



• Composição da Comissão Permanente do Conselho Geral: integra Diogo 

Cabral, Representante dos Alunos, mantendo-se os conselheiros 

anteriores. 

 

Ponto dois – Divulgação do Projeto do Regulamento Interno do AESV. 

• A Diretora divulgou o projeto do documento que contou com a contribuição de 

todas as estruturas intermédias mas, pelo facto de não ter sido, ainda, 

apreciada e aprovada a sua versão final no Conselho Pedagógico, não pode ser 

submetido à apreciação e aprovação deste órgão. 

 

Ponto três – Definição das linhas orientadoras do Orçamento de 2021, nos 

termos da alínea h) do n.º 1 do Art. 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 

de abril, republicado em 2 de junho de 2012. 

• O documento será, oportunamente, enviado aos conselheiros para que o 

possam analisar e apresentarem contributos para a sua melhoria. 

 

Ponto quatro – Análise dos resultados da avaliação do 1.º período. 

O Presidente do CG apresentou os relatórios elaborados pelos 

Coordenadores dos Departamentos e das Outras Ofertas Formativas: 

• No EPE destaca-se o sucesso nas 3 áreas: formação pessoal e social, 

expressão e comunicação e conhecimento do mundo, bem como os 

projetos “Eco Tertúlias” e “Falar como deve ser”; 

• No 1.º CEB: 1.º ano, o sucesso de todas as disciplinas situa-se acima dos 

93%; no 2.º ano, verifica-se insucesso nas disciplinas de Português 

(8,11%), Matemaática (4,05%), Educac ̧ão Física (1,35%) e Apoio ao Estudo 

(1,35%); no 3.º ano, a taxa de sucesso na disciplina de Português é de 

90,7%, Matemática 87,21% e Estudo do Meio 96,51%; no 4.º ano, a taxa 

de insucesso na disciplina de Português é de 5,26%. Na disciplina de 

Matemática, é de 10,39%. No Estudo do Meio, de 3,90%. Nas disciplinas 

de Educação Física, Oferta Complementar-TIC e de Educação Artística 

de 1,30%. 

•  No 2.º CEB, verifica-se que a qualidade de sucesso no 5.º ano foi de 

71,39% e no 6.º ano, foi de 68,56%. Foram elaborados vinte planos de 



promoção do sucesso escolar (PPSE), a maior parte dos quais no 6.º ano 

(12). 

• No 3.º CEB os resultados foram considerados satisfatórios, pois num 

universo de 14 turmas, todas foram classificadas com a menc ̧ão de 

satisfatório, à excec ̧ão das turmas do 7.º A, C, D, E; 8.º C e 9.º A que 

obtiveram a menção de Bom, tendo-se destacado pela positiva, o 7.º B, 

com a percentagem de 81,60%, com um aproveitamento Muito Bom. 

• No ES o aproveitamento em 7 das 10 turmas que compõem o ensino 

secundário situou-se acima dos 14 valores; as restantes 3 turmas 

apresentam uma média acima dos 13 valores, sendo estas turmas do 10.º 

e do 11.º ano dos cursos de LH (10.º e 11.º) e AV (11.º). As turmas A e B 

do 12.º destacam-se pela média mais alta, sendo esta acima dos 16 

valores, seguida da turma A, do 10.º ano, com 15,4 e da C, do 12.º ano, 

com 15,3. 

• Nos CP’s a percentagem de sucesso por disciplina/módulo/UFCD obtida 

em todos os cursos é satisfatória, verificando-se a existência de várias 

disciplinas/módulos/UFCD onde a taxa de sucesso é mesmo de 100%. 

 

Ponto cinco – Assuntos a apresentar pela Diretora. 

• Aprovação do PAA 2020/2021 e apreciação do Relatório do 1.º período: 

Salienta-se a dificuldade na concretização de diversas atividades, devido 

às restrições vigentes, bem como a diminuição do número de atividades 

previstas, pelos mesmos motivos. Ainda assim, das 56 atividades 

previstas realizaram-se 53: 2 foram anuladas e 1 adiada. As atividades 

são transversais a todos os departamentos e o grau de satisfação foi 

classificado com Muito bom. 

• Apreciação do Relatório intermédio do impacto das medidas 

implementadas, com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos. A 

Sr.ª Diretora apresentou, pormenorizadamente os resultados das 

medidas: Autonomia e flexibilidade Curricular; Abordagem multinível; 

Apoio educativo; Coadjuvação em sala de aula; Apoio ao estudo (2.º 

CEB); Complemento à Educação Artística (3.º CEB) e Oferta 



Complementar (1.º/2.º CEB), tendo os resultados sido considerados como 

positivos. 

 

Nota: a súmula constitui um resumo de uma ata ainda não aprovada, pelo que 

as deliberações aqui contidas são apenas de caráter informativo. 

 

 

 

Sever do Vouga, 18 de fevereiro de 2021 

 
 

 
O Presidente do Conselho Geral 

 
__________________________________ 

António Figueiredo 
(Representante do Pessoal Docente) 

O 1.º Secretária do Conselho Geral 
 

__________________________________ 
Pedro Amaral 

(Representante do Pessoal Docente) 

 
 


