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CONSELHO GERAL 

 
Resumo da reunião de 1 de outubro de 2014 

 
 
 Os elementos do Conselho Geral, na reunião do dia 1 de outubro deram 

cumprimento à seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Aprovação da ata da reunião de 9 de julho de 2014   

     2. Balanço do Ano letivo 2013-2014 

     2.1 Aprovação do Relatório Final de Execução do PAA 

     2.2 Aprovação do Plano de Atividades de Enriquecimento Curricular (Ano letivo  

          2014-2015) 

     2.3 Apreciação do relatório final da Equipa de Autoavaliação do Agrupamento 

3. Outros assuntos. 

 

Foi aprovada, com uma abstenção a ata de 9 de julho de 2014. 

Posteriormente, foi realizado o balanço do ano letivo transato pela Diretora do 

Agrupamento, tendo sido apresentado o relatório final de Execução do Plano Anual 

de Atividades, que espelha a avaliação das atividades estruturantes planificadas no 

início do ano letivo, pelos diferentes Departamentos, Órgão ou Setores do 

Agrupamento e que permitem a concretização dos objetivos e metas preconizados 

nas três dinâmicas do Projeto Educativo. Todas as atividades foram concretizadas 

tendo a sua avaliação correspondido às expetativas iniciais e o balanço foi bastante 

positivo. Por outro lado a execução do Plano Anual de Atividades 2013-2014 

decorreu dentro dos prazos previstos e na generalidade respeitou a planificação 

efetuada. Pela análise das atividades realizadas pode-se afirmar que o 

Agrupamento procurou centrar a sua ação estratégica no primado pedagógico e sua 

operacionalização. Foi citado o caráter aberto e dinâmico deste documento que 

permitiu a integração, ao longo do ano letivo, de atividades que de uma forma 

mais ou menos direta contribuíram para a consecução dos objetivos a 

operacionalizar. 

Foram ainda mencionados os aspetos a ter em conta no processo de melhoria da 

elaboração do Plano Anual de Atividades para o presente ano letivo, 

nomeadamente a reformulação da sua estrutura bem como do respetivo relatório 

de execução e avaliação. 

Foram levantadas algumas questões relacionadas com o facto de não terem sido 

alcançadas algumas das metas preconizadas no PEA, nomeadamente ao nível da 
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indisciplina, ao que a Diretora esclareceu que pelo facto de sermos um 

Agrupamento TEIP, a monitorização deste projeto obriga a considerar parâmetros 

que anteriormente não eram considerados o que veio condicionar o alcance da 

meta. Esclareceu ainda que se está a investir seriamente na prevenção da 

indisciplina, e sublinhou que neste ano letivo, pela primeira vez, temos no 

agrupamento uma Assistente Social e uma Psicóloga que poderão dar um contributo 

bastante positivo na resolução de problemas de indisciplina. 

Foi lido e aprovado o Parecer elaborado pela Comissão Permanente relativo ao 

Relatório de Execução do PAA, assim como o referido Relatório.  

Após a leitura do Parecer da Comissão Permanente, foi aprovado o plano de 

Atividades de Enriquecimento Curricular para o presente ano letivo. 

Em seguida foi realizada a apreciação do Relatório Final da Equipa de 

Autoavaliação do Agrupamento com a apresentação, de um resumo do mesmo, 

elaborado pelo coordenador da equipa. 

Finalmente foi divulgada a calendarização das reuniões da Comissão Permanente, 

da Comissão do Orçamento e dos Plenários, bem como as atividades a desenvolver 

pelo Conselho Geral, de acordo com as suas competências, ao longo deste ano 

letivo.  

O conselheiro João Monsanto informou que a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação irá proceder à substituição da conselheira Ana Luísa Parreira Duarte, uma 

vez que a mesma nunca compareceu em qualquer dos Plenários.  

 

 

 

                                                                                Amora, 9 de outubro de 2014 

 

                                                            

                                                                            A Presidente do Conselho Geral 

                                                                                          


