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SÚMULA DA REUNIÃO 

CONSELHO GERAL 

24 de março de 2022 

 

Presentes 

▪ 7 representantes do Pessoal Docente; 

▪ 2 representante do Pessoal Não Docente; 

▪ 1 representantes dos Alunos; 

▪ 4 representantes das Associações de Pais e Encarregados de 

Educação; 

▪ 1 representante do Município; 

▪ 2 representante da Comunidade. 

 

Faltaram 

▪ 1 representante do Pessoal Docente; 

▪ 1 representante dos Alunos 

▪ 1 representante do Município; 

▪ 1 representante da Comunidade. 

  



Ponto um - Período antes da ordem do dia. 

• Aprovação da ata número 10, de 20 de dezembro, por unanimidade dos 

presentes na respetiva reunião; 

 

Ponto dois – Análise dos resultados do 1.º Semestre. 

• O Presidente apresentou o documento elaborado pela comissão restrita 

com base nos relatórios das estruturas intermédias: 

• No EPE destaca-se a resposta muito positiva nas 3 áreas: formação 

pessoal e social, expressão e comunicação e conhecimento do mundo; 

• No 1.º CEB os resultados são bons, exceto nas disciplinas de 

matemática e Português do 2.º ano. A qualidade do sucesso nestas duas 

disciplinas em todos os anos de escolaridade situa-se abaixo de 64%; 

• No 2.º CEB concluiu-se que os resultados e a qualidade do sucesso são 

bons em todas as disciplinas; 

• No 3.º CEB os resultados são bons, exceto na disciplina de Matemática 

do 8.º ano. A qualidade do sucesso das disciplinas de Matemática, 

Ciências Naturais e Físico-Química é satisfatória (entre 45 e 67%) 

• No ES os resultados são bons mas, com maior sucesso nas disciplinas de 

formação geral e com percentagens mais elevadas de insucesso nas 

disciplinas de Matemática A e Geometria Descritiva A, nas turmas do 

10.º ano; 

• Nos CP’s os resultados são satisfatórios, sobretudo nas turmas do 10.º D 

e 11.º D. onde a taxa de sucesso de várias disciplinas/módulos UFCD é 

de 100%. No entanto, a qualidade do sucesso em todos os cursos não é 

tão positiva sobretudo nas disciplinas de formação geral. 

• As medidas multinível definidas nos relatórios técnico-pedagógicos dos 

alunos estão a ser implementadas, com mínimas discrepâncias em 

relação ao definido inicialmente. O apoio psicopedagógico é a medida 

que continua a ser mais difícil de implementar devido à insuficiência de 

recursos.  

 

Ponto três – Apreciação dos documentos da Conta de Gerência e votação do 

Relatório de Gestão do ano de 2021, nos termos da alínea j), do n.º 1 do 

art.º 13.º do DL n.º 75/2008 



• O documento elaborado pelo Conselho Administrativo analisa as 

despesas e receitas começando por se fazer uma caracterização da 

Unidade de Gestão. 

• A contabilidade da escola divide-se em duas medidas: medida 017 e 

medida 019 a usar exclusivamente para as receitas e despesa da Ac ̧ão 

Social Escolar. Em 2020 foi adicionada uma nova medida, a 095, onde 

foram inscritas as despesas com a Covid-19, e que se manteve em 2021. 

• O Orçamento de Estado teve um aumento de 0,7% face ao económico 

de 2020. 

• Das Receitas: vencimentos 91,28%; Fundo Social Europeu 3,6%; 

Orçamento de Estado 3,32%; Orçamento de Compensação e Receita 

1,48%; Saldo Transitório 0,22%; Autarquia 0,1%; 

• Das Despesas: as despesas com o pessoal são as mais significativas (311, 

486 e 443); 

• Aprovado pela unanimidade dos presentes. 

 

Ponto quatro – Assuntos a apresentar pela Diretora. 

• 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; Complemento à Educação Artística, Oferta Complementar e 

ainda as medidas do “Plano Escola + 21/23”, tendo os resultados sido 

considerados como positivos. 

• Outros assuntos: a partir do dia 1 de abril algumas das competências da 

área da educação irão passar a ser da responsabilidade da autarquia;  

• Aprovado, por unanimidade, o período (dias) de férias da Sr.ª Diretora. 

 

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, 24 de março de 2022 

 



O Presidente do Conselho Geral 
 

__________________________________ 
António Figueiredo 

(Representante do Pessoal Docente) 

O 1.º Secretário do Conselho Geral 
 

__________________________________ 
Pedro Amaral 

(Representante do Pessoal Docente) 
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