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CONSELHO GERAL
Resumo da reunião de 18 de março de 2015
Os elementos do Conselho Geral, na reunião do dia 18 de março deram
cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião de 26 de novembro de 2014.
2. Plano Anual de Atividades 2014/2015 atualizado:
2.1. Apresentação do documento;
2.2. Análise e discussão do parecer elaborado pela Comissão Permanente;
2.3. Aprovação.
3. Apreciação relatório periódico de execução do PAA – 1º Período.
4. Alterações ao Regulamento Interno do Agrupamento:
2.1. Apresentação do documento;
2.2. Análise e discussão do parecer elaborado pela Comissão Permanente;
2.3. Aprovação.
5. Apreciação do relatório intermédio de avaliação processual e dos resultados
escolares.
6. Indisciplina - Apreciação do relatório periódico da SIP relativo ao 1ºP.
7. Outros assuntos.
Foi aprovada, por unanimidade a ata referente à reunião de 26 de novembro de
2014.
A diretora fez uma breve apresentação do Plano Anual de Atividades atualizado,
tendo sido salientado as alterações verificadas e o facto de todas as atividades que
o integram estrem em conformidade com o Projeto Educativo e com o Regulamento
Interno do Agrupamento.
Posto à votação, o Plano Anual de Atividades atualizado foi aprovado por
unanimidade dos conselheiros presentes.
Relativamente à apreciação do relatório periódico de execução do Plano Anual de
Atividades relativo ao 1º Período, a diretora fez igualmente a apresentação do
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documento. Verifica-se que grande percentagem das atividades já realizadas se
enquadra na dinâmica I, “Qualidade do Ensino Aprendizagem ” fundamental para o
sucesso escolar dos alunos.
Das atividades previstas apenas três não foram realizadas, estando devidamente
justificado a sua não realização e deixando em aberto a possibilidade de realização
das mesmas. Foram ainda realizadas atividades que não se encontravam previstas
inicialmente. Foi realçado o envolvimento dos docentes na realização destas
atividades, dando o seu contributo para a concretização das metas do Projeto
Educativo. Verifica-se assim um elevado grau de consecução das atividades
incluídas no PAA afetas ao 1º período com uma avaliação bastante positiva. No
entanto a diretora salientou que mais importante que avaliar as atividades é
avaliar o impacto das mesmas na consecução dos objetivos e metas preconizados
no Projeto Educativo.
Em seguida foi analisado um documento do qual constavam as propostas de
alteração ao Regulamento Interno do Agrupamento, elaboradas pela diretora e
aprovadas em Conselho Pedagógico. Este documento foi aprovado por unanimidade
dos conselheiros presentes.
Foi apresentado e analisado o relatório intermédio de avaliação processual e dos
resultados escolares e das medidas de promoção do sucesso escolar: do pré-escolar
ao 9º ano relativo ao 1º período. Este documento foi elaborado pela primeira vez,
tendo sido sublinhada a importância do estabelecimento, numa perspetiva
formativa, de uma rotina de análise de processos nas crianças do pré-escolar e de
resultados escolares nos 1º, 2º e 3º ciclos, assim como de uma reflexão sobre estes
resultados, de forma a perspetivar a implementação de medidas de promoção do
sucesso escolar.
Finalmente foi apresentado e a analisado o relatório periódico da SIP relativo à
indisciplina referente ao 1º período, tendo a diretora referido que, neste momento,
as respostas dadas às situações de indisciplina são muito mais eficazes e com
menos desfasamento temporal.

Amora, 24 de março de 2015

A Presidente do Conselho Geral
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