AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE GAVIÃO
CONSELHO GERAL

CIRCULAR INFORMATIVA
Genoveva do Rosário Almeida de Matos Belona, presidente do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Gavião, em cumprimento do disposto na alínea i) do ponto
1, do art.º 14º, Capítulo II, do Regimento do Conselho Geral, torna públicas as
informações/deliberações tomadas na reunião de dia trinta de abril de dois mil e quinze,
através da presente circular informativa.

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
Ponto 2 – Apreciação do relatório periódico do PAA,
referente ao 2º período letivo;
Ponto 3 - Apreciação do Observatório dos Resultados
Escolares (OIRE) relativo ao 2º período;
Ponto 4 – Processo de autoavaliação - ponto de situação;
Ponto 5 – Aprovação do mapa de férias do diretor;
Ponto 6 – Outros assuntos.

ASSUNTOS TRATADOS

DELIBERAÇÕES

Ponto um

Ponto dois

Ponto três

Foi aprovada a ata da última reunião, com abstenção das
conselheiras Fernanda Pereira, Marta Marques e
conselheiro Edmundo Neves, por não terem estado
presentes.
Foi feita uma apreciação positiva ao relatório periódico do
PAA, referente ao 2º período letivo. Foi salientado pela
presidente do Conselho Geral que 22% das atividades não
foram executadas e que todas as realizadas tiveram uma
avaliação bastante positiva. O diretor referiu que no 3º
período serão realizadas diversas atividades que não
estavam previstas no PAA inicial mas surgiram por proposta
de entidades externas e, pela sua pertinência, foram
integradas através de adenda.
Foi apresentado pelo diretor o relatório referente ao OIRE
e feita uma apreciação favorável por parte dos membros do
Conselho Geral. O diretor salientou a estabilização dos
resultados da disciplina de matemática (avaliação interna),
fruto dos recursos mobilizados e estratégias adotadas, a
manutenção dos valores das restantes disciplinas, e
considerou ainda, que as taxas de retenção estão dentro do
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expectável. Relativamente ao comportamento e disciplina
dos alunos constatou-se que refletem também as condições
sócio educativas das famílias.
O diretor fez o ponto de situação referente ao processo de
autoavaliação, salientando o início de uma inquirição online
(professores e alunos), relativamente a questões
pedagógicas. As disciplinas selecionadas no 2º ciclo são:
português, matemática, inglês e ciências naturais; no 3º
ciclo são: português, matemática, inglês, ciências naturais e
físico-química.
Foi aprovado por unanimidade o mapa de férias do diretor.
Não houve outros assuntos discutidos.

