AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA
SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

DE 20 DE MAIO DE 2020, 17 H 00
PONTO UM: APRECIAÇÃO DO PLANO DE ENSINO A DISTÂNCIA (E@D)
Foi efetuado um breve enquadramento sobre a implementação do Plano de E@D adotado pelo
agrupamento e após uma auscultação aos Encarregados de Educação, através de um inquérito por
questionário cujos resultados globais vieram confirmar que as maiores dificuldades assinaladas pelos pais
foram a gestão do tempo para a realização das tarefas, a disponibilidade do uso do computador
partilhado pela família e dificuldades técnicas ao nível da informática. De uma maneira geral, faz-se uma
leitura positiva das respostas. Na questão “Como avalia globalmente a implementação do Plano de E@D,
desde o início do terceiro período” o Muito Bom tem uma percentagem de catorze a dezasseis por cento.
O Bom está próximo ou a ultrapassar os cinquenta por cento e juntando o nível Suficiente a maior
expressão é positiva. Relativamente às aulas por videoconferência que foi o que mais suscitou as
reclamações de alguns pais, de uma maneira geral, metade dos pais está satisfeito com o facto de haver
poucas aulas síncronas, cerca de cinquenta e quatro vírgula seis por cento e a outra metade, quarenta e
quatro vírgula sete por cento não considera suficiente. Há a considerar, ainda, alguns pais que discordam
completamente das aulas síncronas. O plano prevê uma videoconferência semanal, depois os Conselhos
de Turma e em cada uma das turmas, com a devida antecedência, combinando com os Pais e dentro do
contexto da turma há a facilidade de criar mais aulas síncronas, o que tem acontecido em todos os níveis
e em todas as turmas.
PONTO DOIS: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DE 2019
Após alguns esclarecimentos, o Relatório de Contas de 2019 foi aprovado por unanimidade.
PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS ESTATÍSTICOS DA AVALIAÇÃO DO SEGUNDO PERÍODO.
Houve por parte dos conselhos de turma uma sensibilização pelo final atípico do segundo período e a
consciência que o terceiro período poderia estar comprometido. Os resultados foram muito favoráveis,
com resultados semelhantes a anos letivos anteriores, com noventa e nove vírgula seis de sucesso e com
uma taxa na qualidade de sucesso de setenta e oito vírgula seis. Em termos de disciplinas, são as taxas de
Matemática as mais preocupantes estando a ser objeto de reflexão do referido subdepartamento.
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PONTO QUATRO: APROVAÇÃO DAS LINHAS ORIENTADORAS DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO
LETIVO 2020/2021.
Foram apresentadas e aprovadas as linhas orientadoras do Plano de Ação Social.
PONTO CINCO: PREPARAÇÃO DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
De acordo com o ponto um do artigo 10º do Regulamento Interno, o mandato dos representantes dos
Encarregados de Educação é também de quatro anos. Nesse sentido, os conselheiros concordaram em
prolongar esse mandato por mais dois anos.
PONTO SEIS: APROVAÇÃO DAS FÉRIAS DA DIRETORA DO AGRUPAMENTO.
Foi aprovado o plano de férias da Diretora do Agrupamento.
PONTO SETE: OUTROS ASSUNTOS.
Não foram abordados outros assuntos

Guimarães, 25 de maio de 2020
A Secretária,

Emília Lemos
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