AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE GAVIÃO
CONSELHO GERAL

CIRCULAR INFORMATIVA
Genoveva do Rosário Almeida de Matos Belona, presidente do Conselho Geral do
Agrupamento Vertical 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 cinco de fevereiro 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 – Aprovação do relatório de contas de gerência;
Ponto 3 – Apreciação do relatório periódico do PAA,
referente ao 1º período letivo;
Ponto 4 - Apreciação do Observatório dos Resultados
Escolares (OIRE) relativo ao 1º período;
Ponto 5 – Processo de autoavaliação - ponto de situação;
Ponto 6 – Outros assuntos.

ASSUNTOS TRATADOS

DELIBERAÇÕES

Ponto um

Ponto dois

Ponto três

Foi aprovada, por unanimidade a ata da última reunião,
com abstenção de Zulmira Estevinha e Helena Mourato por
não terem estado presentes.
Foi apresentada exaustivamente a conta de gerência de
2014, sendo depois aprovada por unanimidade. O diretor
salientou ainda que o valor do orçamento atribuído ao
agrupamento é manifestamente insuficiente para fazer face
às necessidades reais da escola. Sugeriu-se que se dê
conhecimento à comunidade escolar de algumas despesas
necessárias ao bom funcionamento da escola para que haja
apropriação das mesmas e, se possível, uma alteração nas
atitudes e gestos quotidianos para consequente redução de
alguns gastos.
Foi feita uma apreciação positiva ao relatório periódico do
PAA, referente ao 1º período letivo. Foi ainda salientado
pela presidente do Conselho Geral o elevado grau de
execução de atividades, apenas 5% não foram executadas
mas serão realizadas posteriormente. Foi salientado pelo
diretor a filtragem e consequente qualidade das atividades
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realizadas, tendo também louvado o excelente trabalho da
docente Paula Pessoa.
Foi apresentado o relatório OIRE e feita uma apreciação
favorável por parte dos membros do Conselho Geral,
mostrando os mesmos, uma vez mais, a sua preocupação
com os resultados escolares embora reconheçam os
esforços de toda a comunidade escolar para a melhoria dos
mesmos. O diretor referiu que está a assistir a aulas em
diversas turmas para perceber o funcionamento das
mesmas, assim como o comportamento de alguns alunos
para melhor poder agir na resolução dos problemas de
indisciplina que tem surgido. Reconheceu-se ainda o
trabalho meritório da docente Raquel Gouveia na
elaboração do documento.
O diretor fez o ponto de situação referente ao processo de
autoavaliação, salientando a continuidade da parceria com
a empresa Melissa Marmelo & Associados. Deu ainda
conhecimento que um grupo de 17 docentes irá ter
formação no âmbito do Plano de Ação de Melhoria a
implementar ao longo do ano letivo.
Foi analisado o relatório produzido pela equipa inspetiva do
MEC no âmbito da educação especial.
O diretor deu conhecimento aos membros do Conselho
Geral da candidatura apresentada ao “Projeto Erasmus+”,
em que o objetivo é fazer um intercâmbio com uma escola
estrangeira, de uma forma bilateral, através de uma peça
de teatro em língua inglesa. Este projeto visa o
desenvolvimento da língua inglesa e consequentemente a
melhoria dos resultados escolares nesta disciplina.

