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CONSELHO GERAL
Resumo da reunião de 26 de março de 2014
Os elementos do Conselho Geral, na reunião do dia 26 de março deram cumprimento à
seguinte ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião de 22 de janeiro de 2014.
2. Plano Anual de Atividades 2013/2014:
2.1. Apresentação do documento pela Diretora;
2.2. Análise e discussão do parecer elaborado pela comissão permanente;
2.3. Votação do Plano Anual de Atividades 2013/2014.
3. Apreciação das classificações dos alunos do 1º período.
3.1. Apresentação, pela Diretora, dos dados relativos ao 1º período;
3.2. Análise do desvio entre a taxa de sucesso verificada e as metas previstas nos 2º e
3º ciclos.
4. A indisciplina na escola
5. Outros assuntos
Foi aprovada a ata de 22 de janeiro de 2014.
A Diretora, professora Célia Almeida, fez a apresentação do Plano Anual de Atividades.
Referiu a grande importância deste documento, assim como da sua articulação com o
Projeto Educativo do Agrupamento, uma vez que o mesmo visa a operacionalização que
o Projeto Educativo preconiza.
Sublinhou o facto de, pela primeira vez, aparecer explicitado desta forma o Plano de
Formação, tendo sido diagnosticadas as necessidades e criadas as dinâmicas ao nível do
pessoal docente, sendo de salientar a formação em contexto, estando alguns docentes a
dar formação aos seus pares, de acordo com as necessidades preconizadas no
Agrupamento, fazendo deste um Agrupamento de referência enquanto entidade
aprendente.

Praceta Joaquim Pinto Malta - 2845 – 481 AMORA

Tel.: 21 221 10 20 – Fax: 21 221 30 58

E-mail: pedroeaneslobato@gmail.com

CÓD 170872
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

PEDRO EANES LOBATO

A Diretora lamentou o facto de o PAA ser aprovado tardiamente e manifestou o seu
desejo para que no próximo ano letivo este documento seja aprovado pelo Conselho
Pedagógico em setembro.
O Coordenador da Comissão Permanente, Professor Raul Franco, apresentou o parecer
elaborado por esta comissão relativo ao PAA, que foi aprovado nesta reunião. Foi ainda
aprovado o Plano Anual de Atividades do Agrupamento para o ano letivo 2013/2014.
Relativamente à apreciação das classificações dos alunos no primeiro período, a
Presidente do Conselho Geral, professora Maria Antónia Pires apresentou, graficamente,
os dados relativos ao aproveitamento e comportamento das turmas de 2º e 3º ciclos, por
anos e ciclos de escolaridade.
Perante a situação de insucesso verificada quer a nível de 2º quer a nível de 3º ciclo a
Diretora referiu que terá que haver uma mudança de postura a nível das práticas letivas
assumida por todo o pessoal docente, estando já a ser implementadas ações que tem
como objetivo contribuir para essas mudanças tais como formação ao nível das
lideranças intermédias. O diagnóstico está feito, sendo urgente atuar e cabendo a cada
elemento do pessoal docente dar o seu contributo no sentido da melhoria preconizada.
A Diretora do Agrupamento referiu ainda que a nossa integração no projeto TEIP 3, teve
por base o insucesso escolar dos nossos alunos.
Relativamente ao comportamento / indisciplina, perante a análise dos dados, a Diretora
professora Célia Almeida, referiu que neste momento existem já dados que nos
possibilitam ter um conhecimento do percurso dos alunos desde o ensino pré-escolar e 1º
ciclo, passando depois pelos 2º e 3º ciclos. A análise destes dados permite-nos afirmar
que as situações de indisciplina se iniciam cada vez mais cedo, apresentando já valores
consideráveis no primeiro ciclo e que até agora não eram contabilizados.
Foi feita ainda análise à evolução da taxa de sucesso às disciplinas de Português e
Matemática ao longo do biénio – 2012/2013 - 2013/2014.
Não foi possível fazer a análise do trabalho desenvolvido pela SIP, uma vez que o
relatório não foi recebido atempadamente, passando a análise do mesmo a ser feita na
próxima reunião.
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A Presidente, professora Maria Antónia Pires, apresentou a calendarização das reuniões
da comissão permanente e de plenário para o terceiro período, que foi aprovado por
unanimidade.
A conselheira Gabriela Dios colocou uma questão acerca das coberturas de fibrocimento
que existem na escola e que libertam amianto. Em relação à escola sede a Diretora
respondeu que já questionou a tutela, tendo enviado um ofício, ao qual não obteve
resposta. No entanto foi dada a indicação para a inscrição da escola numa plataforma
onde se colocavam várias questões tendo sido a mesma preenchida com todos os dados
solicitados.
No que se refere ao Pré-escolar e 1º Ciclo, a conselheira representante da Autarquia,
Engenheira Elisabete Tomás, referiu que o levantamento relativo às telhas de
fibrocimento já foi feito, tendo sido já intervencionada uma escola do concelho. No
entanto mencionou também que esta intervenção é muito difícil e dispendiosa,
obedecendo a muitos protocolos.

Amora, 31 março de 2014

A Presidente do Conselho Geral
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