
 
CONSELHO GERAL 2021/2025 

 

 

Minuta da ata da Reunião Ordinária de Conselho Geral 

10 de novembro de 2022 

 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

reuniram-se na EB 1 n.º 1 de Benavente, os membros do Conselho Geral, sob a presidência da docente 

Sylvie Martins de Jesus, presidente do Conselho Geral, com a presença dos seguintes elementos: 

Representantes Nomes Participação 

Diretor Mário Santos Presente 

Pessoal docente 

Pedro Carromeu Presente 

Sylvie Jesus Presente 

Ana Paula Oliveira Presente 

Maria Filomena Teixeira Presente 

Cristina Silva Presente 

Benilde Martins Presente 

Carla Costa Ausente 

Pessoal não docente 
Ana Isabel Silva Presente 

Urbina Ferreira Ausente 

Pais e encarregados de 

educação 

Georgina Rodrigues Presente 

Maria João Correia Presente 

Rute Santos Presente 

Diana Parracho Presente 

Ana Rita Núncio Presente 

Alunos Rui Viegas Presente 

Município 

Catarina Vale Ausente 

Cristina Gonçalves Presente 

Inês Correia Presente 

 

Comunidade Local 

Helena Matos Ausente 

Paula Gonçalves Presente 

Miguel Chula Ausente 

 

A reunião foi secretariada por: Benilde Martins. 
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A reunião decorreu com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto 1 – Aprovação da ata anterior; 

Ponto 2 – Informações; 

Ponto 3 – Procedimento eleitoral para representante dos alunos no CG; 

Ponto 4 – Relatório final de execução do PAA 2021-2022; 

Ponto 5 – Resultados do processo de autoavaliação 2021-2022; 

Ponto 6 – Assessorias técnico-pedagógicas da Direção 2022-2023; 

Ponto 7 – Regulamento para a renovação do logotipo do AEB no âmbito das Comemorações dos 10 

anos do AEB; 

Ponto 8 – Regulamento Interno do AEB; 

Ponto 9 – Projeto Educativo 2021-2025; 

Ponto 10 – Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento 2023 (acrescentado). 

 

Deliberações 

 

Ponto 1 – Aprovação da ata anterior – Aprovada a ata por unanimidade após as devidas correções; 

Ponto 2 – Informações – (o assunto constará na ata); 

Ponto 3 – Procedimento eleitoral para representante dos alunos no CG – (o assunto constará na 

ata) 

Ponto 4 – Relatório final de execução do PAA 2021-2022 – Aprovado o documento por 

unanimidade; 

Ponto 5 – Resultados do processo de autoavaliação 2021-2022 – Depois de colocadas algumas 

questões, foi elaborado o seguinte parecer:  

“O Conselho Geral destaca como pontos fortes do relatório de autoavaliação elaborado em estreita 

correlação com o Plano Estratégico de Intervenção, a sua estruturação e a eficiente monitorização dos 

4 domínios, a saber: Autoavaliação; Resultados; Prestação do Serviço Educativo e Liderança e 

Gestão. O parecer emitido pelo Conselho Geral diz respeito ao domínio dos resultados escolares 

2021-2022. Os resultados escolares monitorizados incluem, os de natureza interna e externa, os 

resultados escolares sociais onde se analisam os problemas indisciplinares e os resultados de 

reconhecimento à comunidade. 

O Conselho Geral destaca: 
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 - O impacto negativo da pandemia nos resultados escolares que se vem a notar e prevê-se que ainda 

tenhamos um longo caminho a percorrer até obter os resultados anteriormente atingidos; 

- A necessidade do esforço por parte de toda a comunidade educativa na procura de estratégias que 

visam melhor os resultados escolares; 

- Os resultados no 1.º ciclo são bons, no entanto, o desempenho dos alunos no 2.º ciclo obriga a que 

as equipas de trabalho – Conselho Pedagógico e Conselhos de Turma – se reúnam para perceber o 

que causa tal efeito e para tentar mitigar tal impacto; 

- O efeito do absentismo no cálculo dos resultados que, na realidade, não reflete o trabalho dos alunos 

e docentes; 

- O crescente número de alunos referenciados deve ser motivo de preocupação pois, os recursos 

humanos escassos para a necessidade de apoio próximo destes alunos. 

 

Ponto 6 – Assessorias técnico-pedagógicas da Direção 2022-2023 - Aprovada a assessoria 

técnico-pedagógica pelos docentes Afonso Rodrigues, Alexandra Ferreira, Cristina Farinha, Diogo 

Santos, Manuela Salgado, Olga Cardoso e Renato Nunes por unanimidade; 

Ponto 7 – Regulamento para a renovação do logotipo do AEB no âmbito das Comemorações 

dos 10 anos do AEB – (o assunto constará na ata); 

Ponto 8 – Regulamento Interno do AEB - Aprovado o documento por unanimidade; 

Ponto 9 – Projeto Educativo 2021-2025 – Dado que as questões colocadas na reunião anterior, 

ainda não foram esclarecidas, a Direção irá agendar uma reunião para este efeito. O documento será 

submetido à aprovação na próxima reunião. 

 

Ponto 10 – Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento 2023 – Elaborado e aprovado o 

documento por unanimidade. 

 

 

10 de novembro de 2022 

A Presidente do Conselho Geral  

(Sylvie Martins de Jesus) 


