
,: ~~~ . ., ~~,, ̀ +~-' 

~w~ 
N^ DO c1' 

MUNIClP10 DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 Aos vinte e seis dias, do mês de julho, do ano de dois mil e dezoito reuniu, no edifício 

dos Paços do Concelho de Penalva do Castelo, o Conselho Municipal de Educação, 

estando presentes: a vereadora com competências delegadas no pelouro da educação, 

Lucília Santos; o presidente da Assembleia Municipal, Vítor Manuel Fernandes; o 

representante das freguesias do concelho, Rogério da Silva Craveiro; a diretora do 

Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, Rosa Figueiredo; o representante da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de Penalva do Castelo, 

Anselmo Sales; a representante dos Serviços da Segurança Social, Ana Bela Loureiro; o 

representante do Instituto Português do Desporto e da Juventude de Viseu, Luís Correia; 

a representante do pessoal docente do Ensino Secundário público, Isabel Nogueira; a 

representante do pessoal docente do Ensino Básico público, Ana Paula Tomás e a 

representante do pessoal docente do Ensino Pré-Escolar público, Ana Paula Lucas. 

Esteve ausente o representante da Guarda Nacional Republicana, João Miguel Clara ao 

que veio em sua representação o Agente Rui Miguel de Figueiredo Barbosa  

 Estiveram ausentes: o presidente da Câmara Municipal, Francisco Carvalho; o 

representante das IPSS's do concelho, Manuel José Clemente; o representante do 

Agrupamento dos Centros de Saúde Dão Lafões, Luís Filipe Almeida; o representante da 

Direção Regional de Educação do Centro, Rigoberto Correia; a representante da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação, Ana Paula Correia; o presidente da 

Associação de Estudantes, José Carlos Costa e a diretora dos Serviços de Emprego e 

Formação Profissional, Marta Rodrigues a qual justificou a sua ausência.  

 O senhora vereadora da Câmara Municipal deu início à reunião começando por 

saudar os presentes.  

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Leitura e aprovação da ata da última reunião; 

2. Análise do 3º período do presente ano letivo; 

3. Outros assuntos. 

 1. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO. 
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 Depois da leitura da ata da última reunião, foi a mesma aprovada por maioria com 

a abstenção do presidente da Assembleia Municipal, Vítor Manuel Fernandes. 

 2. ANÁLISE DO 3º PERIODO DO PRESENTE ANO LETIVO. 

 A Diretora do Agrupamento de Escolas começou por fazer uma avaliação do plano 

anual de atividades (Anexo I). Informou que as atividades previstas foram todas 

concretizadas à exceção de uma ou duas que foram substituídas por outras. Revelou que 

relativamente à educação pré-escolar foi introduzida neste ano letivo, pela primeira vez, 

a hora da sesta e tem sido uma experiência positiva. Salienta a quantidade de concursos 

realizados e que das atividades em geral destacam-se as seguintes: II Concerto Natalício 

de Solidariedade, Concertos realizados pelos alunos do Ensino Articulado da Música, 

Reis, Feira do Pastor e do Queijo, Carnaval e o Caminho dos Galegos. Informou que 

foram oferecidos vários clubes e desenvolvidos projetos que envolveram outros 

organismos e onde se destaca a Educação para a Saúde, o projeto Eco-Escolas e o 

Tampinhas. Revelou que no Curso Profissional de Cozinha/ Pastelaria foram realizadas 

algumas atividades fora da escola onde os objetivos foram sempre atingidos. Transmitiu 

que a divulgação das atividades são realizadas mensalmente através de cartazes, no cite 

e no átrio da escola e que em todas as atividades os objetivos foram atingidos e na sua 

maioria as expectativas foram superadas, quer pela adesão dos alunos, quer pelo 

empenho e entusiasmo dos mesmos na sua participação. No entanto existem alguns 

aspetos que devem ser alvo de melhoramento. 

 A vereadora Lucília Santos revelou que a equipa destacada para a realização das 

atividades do projeto "Férias Ativas" comunicou ter corrido tudo bem e que os objetivos 

foram todos alcançados. 

  A Professora Rosa Figueiredo anunciou que de acordo com as taxas de sucesso 

estabelecidas no Plano de Ação Estratégica os resultados são satisfatórios. Embora 

alguns alunos do terceiro ciclo ainda se encontrem em exames e os resultados não 

estejam completamente apurados. Anunciou que ainda não poderá apresentar uma 

análise final porque os conselhos de turma ainda não terminaram as avaliações mas 

acrescenta que dado o universo de alunos não ser muito grande e as turmas serem cada 

vez mais reduzidas, não está descontente com os resultados (Anexo II). 
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 O presidente da Assembleia Municipal solicitou que os relatórios referentes ao final 

de cada período letivo sejam remetidos antes da realização da reunião. 

 A diretora do agrupamento revelou que os relatórios são baseados nas médias 

obtidas e que neste caso o agrupamento as superou à exceção do ensino secundário. 

Existe a preocupação que o desempenho dos alunos seja o melhor possível e há também 

esse empenho por parte dos professores. Afirmou que globalmente, o agrupamento 

deixou de estar no fundo e que às vezes é difícil fazer diferente mas que se os resultados 

não são melhores, não é por falta de recursos ou instalações. Acredita estarem no 

caminho certo para a mudança e melhoramento. 

 O representante da Guarda Nacional Republicana questionou se os alunos que 

transitam com resultados negativos a tudo estão também contabilizados no sucesso 

imperfeito. 

 A diretora do agrupamento informou que os alunos com necessidades educativas 

especiais são colocados no sucesso imperfeito. Revela que não deveriam constar porque 

se a criança tem dificuldades nem deveria ter negativa porque todas as crianças 

aprendem de acordo com as suas capacidades. Anunciou ainda que no próximo ano 

letivo entrará em vigor um novo despacho que influenciará a forma como os alunos são 

avaliados. As avaliações são resultado dos testes realizados mas terão de ser incluídas 

outras medidas. 

 A professora Rosa Figueiredo comunicou o número de crianças inscritas, até ao 

momento, para o ano letivo de 2018/2019. Na educação pré-escolar estão previstos 7 

grupos com um total de 122 alunos; o primeiro ciclo com 13 turmas e um total de 213 

alunos, o segundo ciclo com 7 turmas e um total de 124 alunos, o terceiro ciclo com 10 

turmas e um total de 200 alunos e o secundário com 9 turmas e um total de 182 alunos, 

sendo o total provisório de 831 alunos. Acrescenta que, de forma geral, os alunos 

mantém-se na escola e tendo em conta as características do meio onde estamos é muito 

bom.  

OUTROS ASSUNTOS 

 A vereadora questionou se estariam todos de acordo com o envio da convocatória 

ser exclusivamente por via e-mail devido à facilidade e também ao impacto ambiental, 
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ao que todos concordaram. No que se refere à obra da abertura de um portão junto à 

piscina municipal já foi aprovada mas até ao momento a Câmara Municipal ainda não 

recebeu o deferimento. Relativamente ao projeto de combate ao insucesso escolar e à 

candidatura dos computadores será necessário ligar para a Comunidade Intermunicipal 

para esclarecer alguns aspetos relativamente à aquisição do material. 

 A professora Isabel Nogueira referiu novamente a urgência na realização das obras 

em período de férias porque não podem dar aulas em salas onde chove e em setembro 

já iniciam as aulas e é necessário ter condições de trabalho quando chove, pois chove 

em cima dos computadores, havendo salas em que não se podem ligar algumas luzes, 

correndo o risco de curto-circuito, não se podendo ligar determinados aparelhos 

elétricos. Relembrou ainda da importância de compor os passeios e da colocação da 

barreira à saída da escola devido ao risco de queda e atropelamento. Acrescentou que 

o tempo vai passando e os computadores a adquirir fazem falta. Atendendo à demora 

na realização das obras e dado que as escolas dos concelhos próximos já as iniciaram, 

sugeriu que entrassem em contacto com as mesmas, nomeadamente com o Sátão, para 

se informarem sobre os procedimentos de forma a iniciar a obra, ao qual a vereadora 

da Câmara Municipal se disponibilizou para telefonar no final da reunião para o Sátão--

 A Professora Ana Paula Tomás afirmou ser urgente compor os passeios porque é 

muito perigoso para os professores e alunos e acrescentou ainda que várias pessoas já 

lá caíram. 

 A vereadora Lucília Santos solicitou aos elementos destacados para a realização do 

Projeto Educativo Municipal que permanecessem no final para estabelecerem algumas 

anotações. 

 ENCERRAMENTO 

 E não havendo mais nada a acrescentar, a Senhora Vereadora da Câmara Municipal 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, às dezasseis horas e 

dezoito minutos, da qual se lavrou a presente ata, que deverá ser lida, aprovada e 

devidamente assinada.  
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo 

Ano Letivo 2017/2018 
N 

AVALIAÇAO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

A avaliação do Plano Anual de Atividades do ano letivo 2017/2018 foi bastante positiva 

quer pela concretização das atividades, quer pelo cumprimento dos objetivos, quer pela 

participação, envolvência e abrangência do público-alvo. 

Na globalidade as atividades propostas foram realizadas, com exceção de duas que 

foram substituídas (visita de estudo e ação de formação) ou não tiveram o impacto desejado, 

devido à falta de adesão dos alunos à iniciativa (concurso) ou falta de tempo disponível pela 

proponente (programa de orientação escolar). No entanto foram realizadas outras atividades 

que não constavam do plano anual de atividades, no âmbito dos conteúdos programáticos da 

disciplina de Educação Visual e que enriqueceram o espaço escolar com os trabalhos dos alunos. 

Pela análise do documento síntese de avaliação do PAA, construído a partir dos 

documentos de avaliação elaborados pelos proponentes das diferentes atividades, realça-se a 

grande diversidade de atividades, que possibilitaram o desenvolvimento de competências-

chave, das quais se destacam: 

• Visitas de estudo que abrangeram todos os anos de escolaridade, algumas realizadas 

com o apoio da autarquia (pré-escolar e 1º ciclo); 

• Implementação da hora da sesta na Educação Pré-escolar na EBI de Ínsua; 

• Dias comemorativos sobre diferentes temáticas; 

• Atividades desportivas realizadas interna e externamente, que envolveram um número 

elevado de alunos e nas quais, no quadro competitivo, atingiram posições relevantes; 

• Concursos, dinamizados principalmente pelos docentes de matemática (2º ciclo e 

3ºciclo/secundário), realizados a nível da escola, a nível nacional e internacional, onde 

os alunos se destacaram pela positiva, realizando-se também outros concursos que 

proporcionaram o desenvolvimento de competências no campo da leitura/escrita, do 

conhecimento ou do empreendedorismo; 

• Ações de formação dirigidas a auxiliares de ação educativa; 

• Exposições temáticas ou de trabalhos realizados pelos alunos; 



• Palestras, ações de formação, conferências dirigidas a alunos, sobre problemáticas 

atuais; 

• Peças de teatro de sensibilização para os problemas dos jovens ou de motivação para o 

estudo de conteúdos programáticos de algumas disciplinas. 

• Desenvolvimento de atividade que proporcionaram maior inter-relação entre a 

Escola/Meio, destacando-se: 

a V Concerto Natalício de Solidariedade 

• Concertos realizados pelos alunos do Ensino Articulado da Música 

• Cantar os Reis 

• Feira do pastor e do Queijo 

• Carnaval 

o Caminhos dos Galegos 

• Articulação entre o departamento da educação pré-escolar e do departamento do 

1ºCBE, na planificação e realização de algumas atividades. 

• Oferta aos alunos de vários clubes onde poderiam ocupar os tempos livres de forma 

lúdica e construtiva: clubes de música, jogos de Matemática, de jornalismo, de Inglês, 

de matemática, ciências naturais/eco escolas, ou dirigidos a um público mais específico 

(alunos CEI), o clube de saúde e o clube de costura criativa. 

• Desenvolvimento de vários projetos que contribuíram para a formação integral dos 

alunos. Alguns destes projetos envolveram outros projetos/organismos (Escola Segura, 

+ Contigo, ...) na realização das suas atividades. Destacam-se os projetos EPS, Eco 

Escolas, Desporto escolar, Parlamento jovem, o Tampinhas, "O Jardim e a Escola de 

mãos dadas" e outros projetos desenvolvidos pela BE. 

Trabalho colaborativo desenvolvido entre clubes/projetos, grupos disciplinares, 

principalmente de expressões, e o curso profissional de Cozinha/Pastelaria na realização 

de algumas atividades. 

• Envolvimento de elementos locais na realização de várias atividades: GNR, Bombeiros 

Voluntários de Penalva do Castelo, Centro de Saúde, Autarquia, Juntas de Freguesia,... 

potencializando recursos da comunidade e valorizando a relação escola/meio. 

Em todas as atividades os objetivos foram atingidos e na sua maioria as expectativas 

foram superadas, quer pela adesão dos alunos, quer pelo empenho e entusiasmo dos mesmos 

na sua participação. 

No entanto há alguns aspetos que devem ser alvo de melhoria: 

• Apostar na qualidade do som do palco e do auditório a quando de 

representações artísticas a um público mais vasto. 
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• Colocar jogos de matemática nos espaços de convívio dos alunos, 

incentivando os mesmos a treinarem os diferentes jogos nos seus tempos 

livres. 

o Promover mais atividades de treino matemático nos clubes e aulas de 

apoio. 

• Envolver mais a comunidade escolar/educativa nas atividades realizadas, 

nomeadamente os Encarregados de Educação. 

• Apostar no desenvolvimento/participação em atividades lúdicas a fim de 

maior motivação dos alunos para a aprendizagem. 

• Incentivar os alunos a participarem mais nos clubes e nos concursos, 

ocupando os tempos livres de forma lúdica e saudável. 

•Anão coincidência do horário das atividades do desporto escolar, com o 

horário de outros clubes, dando a possibilidade aos alunos de frequentarem 

mais do que um clube que sejam do seu interesse. 

Pela sua pertinência ou adesão por parte dos alunos às atividades desenvolvidas, os 

docentes que dinamizaram os clubes opinam pela sua continuidade no próximo ano letivo. São 

também indicadas algumas atividades, nomeadamente, dar continuidade às ações de 

sensibilização para a diferença, dinamizadas pelo departamento de Educação Especial; 

continuar a realizar a atividade "O planetário vem à escola" e a Ação de formação sobre 

Comportamentos Aditivos e Dependências, destinadas aos alunos do sétimo ano de 

escolaridade. 

A divulgação das atividades foi feita mensalmente através de um painel colocado no 

átrio da escola, no site do agrupamento e no jornal escolar. 

Pode-se afirmar que pela amplitude dos objetivos atingidos, o Plano Anual de Atividades 

contribuiu para a consecução dos objetivos estratégicos definidos no Projeto Educativo, 

destacando-se: 

"Formar cidadãos ativos, intervenientes, solidários e respeitadores dos princípios do 

estado de direito democrático" 

" Preparar cidadãos aptos para equacionar e viver num mundo globalizado onde se 

valorize o respeito pelo Homem e pelo Ambiente" 

A Coordenadora de Projetos 

Rosa Soares 
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1. Balanço do ano letivo de 2017/2018. 

I) Avaliação das atividades do 3.° período e balanço do PAA do ano letivo 
2017/2018; (relatório em anexo) 

Avaliação do Plano de Ação Estratégica 

Metas estabelecidas: 

Metas de 
Sucesso 

Estabelecidas 

Metas de 
Sucesso 
atingidas 

2016 
2017 

2017 
2018 

ANO LETIVO 
2017/2018 CICLO 

1.° Ciclo 93,5% 94,4% 98,2% 

2.° Ciclo 98,9% 99,1 % 99,1 

3.° Ciclo 86,9% 88,8% 93,9% 
Ensino Secundário 

82,7% 85,2% 84,8% 

As metas de sucesso previstas no Plano de Ação Estratégica para o Ano Letivo 
2017/2018 foram atingidas e ou ultrapassadas em todos os níveis de ensino à exceção 
do ensino secundário, verificando-se neste momento a realização de exames por parte 
dos alunos retidos cujos resultados poderão alterar os valores atuais. 

Medidas implementadas: 

Medida 1 —Aumentar os níveis de proficiência da leitura e escrita nos 
alunos do 1.° ano de escolaridade. 

Medida 2 — Promover a transversalidade ao nível do trabalho colaborativo 
nos diversos grupos disciplinares do Agrupamento. 

Medida 3 -Melhoria da assiduidade, pontualidade, comportamento e 
cumprimento de tarefas, por parte dos alunos, dentro e fora da sala de 
aula. 

Medida 4 -Projeto Fénix 

1 



A medida um abrangeu todos os alunos do 2° ano de escolaridade, sendo positiva a 

avaliação. Não há retenções no primeiro ano e no segundo apenas dois alunos ficaram 

retidos. Considerou-se que, de um modo global, o plano surtiu o efeito desejado e que 

esta medida foi efetivamente uma mais-valia na medida em que as estratégias utilizadas 

permitem conhecer/ diferenciar de acordo com o perfil de cada aluno. Deve-se continuar 

a avaliar o impacto desta medida durante os próximos anos. Quanto ao projeto Fénix, 

os elementos participantes acharam interessante o projeto, sobretudo nas turmas onde 

foi possível dividir os alunos e trabalhar com grupos homogéneos que apresentavam 

dificuldades semelhantes e que isso conduziu a um sucesso significativo dos alunos. 

Ouvidos os docentes de todos os departamentos curriculares concluiu-seque, no global, 

o impacto do plano foi positivo, podendo sofrer algumas melhorias, nomeadamente a 

nível da organização dos grupos no Projeto Fénix e a medida 3 "Melhoria da 

assiduidade, pontualidade, comportamento e cumprimento de tarefas, por parte dos 

alunos, dentro e fora da sala de aula" deve ser reformulada de modo a definir á priori o 

prémio que vai ser atribuído. 

II) Aprendizagens do Alunos: 

AVALIAÇÃO INTERNA 

Devido ao atraso na realização nas reuniões dos concelhos de turma de avaliação, só 

foram apresentados os resultados atingidos pelos alunos do 1.° Ciclo. O Departamento 

Curricular do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, da análise reflexiva dos resultados da 

avaliação sumativa dos alunos do Primeiro CEB, concluiu que, de uma forma geral, os 

resultados foram satisfatórios. 

Dos quarenta de sete alunos do primeiro ano de escolaridade, quarenta e quatro 

transitaram com sucesso perfeito e três com sucesso imperfeito, às disciplinas de 

Português e Matemática. 

No segundo ano de escolaridade, dos cinquenta e seis alunos, quarenta e oito alunos 

transitaram com sucesso perfeito, sete com sucesso imperfeito e ficou retido um aluno. 

Dos quarenta e nove alunos do terceiro ano de escolaridade, transitaram com sucesso 

perfeito trinta e seis alunos, com sucesso imperfeito nove e ficaram retidos quatro 

alunos. 

No quarto ano de escolaridade, transitaram os cinquenta e quatro alunos, quarenta e 

um com sucesso perfeito e treze com sucesso imperfeito. 



Verificou-se, também, que o sucesso imperfeito, nos diversos anos de escolaridade, se 
deveu essencialmente à disciplina de Matemática. 

A percentagem de sucesso deste nível de ensino foi de 99,98% 

AVALIAÇÃO EXTERNA 

PROVAS FINAIS 2018 — 1.a Fase 

■ Média Agrupamento i Média Nacional 
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PORTUGUËS MATEMÁTICA 

A nível da avaliação externa, na primeira fase, das provas nacionais, os 

resultados obtidos pelos alunos do Agrupamento (59,6 pontos) na disciplina de 

Português estiveram abaixo 4,4 pontos dos resultados a nível Nacional (66 

pontos). 

Na disciplina de Matemática os resultados do Agrupamento (50,2 pontos) 

estiveram acima 3,2 pontos dos resultados nacionais (47 pontos). 

EXAMES NACIONAIS — 1.a Fase 
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No Ensino Secundário os resultados do Agrupamento superaram os resultados 
nacionais em Portuguës Língua Não Materna (1 aluna); Matemática A e Francês. 

Nas restantes disciplinas, embora próximos, os resultados foram inferiores 
destacando-se a diferença na disciplina de História A. 

Na disciplina de Física e Química A, em um universo de 10 alunos internos, um 
aluno anulou propositadamente aprova para reprovar e repetir o 11.° ano_ 
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