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REUNIĂO DE BALANÇO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE O II TRIMESTRE NA ESCOLA 

GÉNIOS 

SíNTESE 

I. Introdução 

No dia 2 de Setembro do ano em curso, teve lugar na sala dos professores da Escola Génios 

uma reunião de balanço das actividades desenvolvidas durante o II trimestre. 

Estiveram presentes, pais e encarregados de educação, professores, assistentes sociais, 

assistente administrativa, provedora das refeições e a Direcção da escola 

A reunião teve como agenda: 

 Apresentação do relatório das actividades desenvolvidas 

 Preparação dos Exames para as classes com exames 

 Análise do aproveitamento 

 Diversos (Atraso no pagamento das refeições, Livro de Inglês e Ticket) 

 

II. Desenvolvimento 

II.1. Apresentação do Relatório de Actividades 

Estruturado em leccionação, comemoração de 1 de Junho, Visitas de estudo e 

actividades de férias o relatório deu um panorama geral de como foi a assiduidade 

dos alunos, o seu comportamento, a participação dos encarregados de educação no 

acompanhamento dos seus educandos bem como a análise do desempenho dos 

alunos por áreas subdivididas em português e inglês, ciências sociais e ciências 

naturais, matemática e actividades da biblioteca. Das constatações feitas com 

relação a algumas fragilidades o relatório apresentou também as estratégias 

adoptadas com vista a superar as dificuldades e lacunas enfrentadas. 

A comemoração de 1 de Junho, as visitas de estudo realizadas assim como as 

actividades de férias foram referidas como actividades realizadas com sucesso. 

Este relatório foi acolhido por aclamação sem reparos 

 

II.2.Preparaçao dos Exames para as Classes com Exames 

 

Foi informado que as classes com exame são a segunda(2ª), quinta(5ª) e sétima(7ª). 

Fez-se um apelo aos pais e encarregados de educação no sentido de apoiar os seus 

educandos na revisão da matéria, embora a escola também tenha a sua 

responsabilidade nesta actividade. 
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Por outro lado a Escola Génios está envidando esforços para que os exames sejam 

realizados localmente no lugar de deslocar os seus alunos para a Escola Primaria 

Completa Matola A. 

 

 

 

II.3.Análise do Aproveitamento do II Trimestre 

Em adição do que foi dito no relatório de actividades  a análise do aproveitamento 

foi feito nas turmas com os respectivos  directores de turma. 

 

II.4.Diversos 

II.4.1. Atraso e falta de pagamento das Refeições 

Durante o trimestre foi notório a falta de pagamento das refeições por parte de 

alguns encarregados de educação, situação que obrigou a escola a fazer um 

adiantamento ao provedor das refeições para permitir que continue a trabalhar. 

Esta situação levou a que: 

a) As refeições passem a ser pré-pagas, significando que os pais e encarregados de 

educação devem contar os dias uteis do mês e multiplicar pelo valor da refeição 

que varia de acordo com a classe. 

No caso de haver situações de faltas durante o período pago, os valores das 

refeições irão transitar para o mês seguinte 

b) Tendo-se notado que alguns pais tem dificuldade de lidar com o Banco Único foi 

de comum acordo que as refeições também poderão ser pagas no Millenium 

BIM na conta 185713485 em nome da Cacilda Luís Pinto David 

c) O uso do Banco Único para o pagamento das propinas também mostrou-se 

inconveniente para alguns pais e encarregados de educação, contudo, a Direção 

da Escola explicou que seria inoportuno mudar de Banco uma vez que a escola 

pertence a uma empresa cujas contas bancarias encontram-se neste banco 

 

II.4.2. Livro de Inglês 

Foi apresentado o livro aprovado para as aulas de inglês que já esta em uso, contudo 

a sua aquisição para os alunos só será possível no próximo ano lectivo. O Livro será 

encomendado pela escola e na devida altura os pais e encarregados de educação 

tomarão conhecimento de como adquiri-lo. 

Também foi apresentado o novo professor de Inglês, de origem Zimbabueana que 

substitui os dois professores que anteriormente lecionavam um na parte da manha 

e outro no período da tarde. 
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A escola acredita que esta mudança vai trazer resultados positivos no que refere ao 

processo de ensino e aprendizagem, pois, o mesmo professor vai cuidar do estudo 

estrutural da língua inglesa bem como da conversação. 

 

II.4.3. Transgrassion Ticket 

Foi apresentado aos pais e encarregados de educação o Ticket - instrumento que 

visa padronizar o comportamento dos alunos na escola, pois, durante os dois 

trimestres passados houve situações de atitudes e comportamentos que deixam 

muito a desejar. 

O Ticket é um instrumento que materializa os artigos 24 e 28 do regulamento 

interno da escola e apregoa a participação dos pais e encarregados de educação, a 

escola e também dos próprios alunos na conduta e boa educação. 

Esta questão do Ticket criou muitos questionamentos, muitos pais não percebiam o 

porquê da introdução do Ticket bem como a sua utilidade. 

Depois duma explicação item por item ficou claro que tudo quanto se pretende é 

criar nos alunos o Saber, Saber Estar e Saber Ser. 

Foi sugerido que como forma de estimular o bom comportamento os alunos 

exemplares devem ser premiados. 

A hora de saída do aluno em caso de Detention (18 horas) constituiu 

questionamento por parte de alguns pais que quiseram saber se não iria constituir 

encargos administrativos adicionais, ao que, a Direcção da Escola explicou que não 

se trata de nenhuma hora extemporânea, pois, normalmente a escola encerra o seu 

dia as 18 horas. 

 

 

Matola, 5 de Setembro de 2017 

A Directora 

Destina Eduarda Sidónio Uinge 
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