CONSELHO GERAL – 2013/2017
Bem-vindos à Página do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes
lobato, Amora.
O Conselho Geral, no desempenho das sua competências e como órgão de direção
estratégica, responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato estará, pronto a receber todos os
contributos vindos dos diferentes intervenientes que o constituem. Tendo em conta
a suscetibilidade de cada um, estou confiante que todos iremos trabalhar, no
sentido de dar o nosso melhor e desta forma, seguirmos um caminho de rigor e
excelência, que proporcione uma melhor qualidade no ensino e na aprendizagem
dos nossos alunos. Tenho a convicção de que todos queremos contribuir para a
construção de uma Cultura de Agrupamento, que, com certeza, implica mudanças
que irão valorizar as boas práticas que já se evidenciam nas nossas escolas. No
entanto, uma mudança implica que cada um assuma as responsabilidades inerentes
ao papel que desempenha na “vida” do Agrupamento, sentindo como seus os
benefícios dessa mudança e desta forma contribuir para uma escola de sucesso.
Todos nós, alunos, pais e encarregados de educação, pessoal docente e pessoal não
docente, temos a responsabilidade de contribuir com o nosso melhor na construção
de uma cultura inclusiva, preconizada no Projeto Educativo e tendo em vista a
formação de cidadãos competentes e socialmente intervenientes.
Este órgão será sempre um espaço de partilha e debate com respostas e decisões
que queremos adequadas às necessidades do sucesso das aprendizagens dos nossos
alunos. Queremos pautar-nos por um trabalho em prol de uma educação de
qualidade e pela construção de um Agrupamento de referência.
Penso que é de primordial relevância que a atividade deste órgão seja devidamente
publicitada nunca perdendo de vista os princípios da transparência e da legalidade
que lhe estão inerentes. Assim, pretendo dar a conhecer junto de toda a
Comunidade Educativa, não só as funções e competências deste órgão como
propiciar uma transparência nas decisões tomadas e uma mais fácil consulta dos
documentos produzidos.
A Presidente do Conselho

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO GERAL
O Conselho Geral tem a seguinte composição:
Sete representantes do pessoal docente;
Dois representantes do pessoal não docente;
Seis representantes dos pais e encarregados de educação;
Três representantes do município;
Três representantes da comunidade local.

ATOS ELEITORAIS
Ato eleitoral em:

Assembleia Eleitoral

Representantes

Ana Cristina Reis
Maria Antónia Pereira Pires
Maria Elisete Agostinho
Marília Rosa Mendes
18 de outubro

Pessoal Docente

2013

Paula Fernanda Gomes
Paulo Jorge Canhoto Gaspar
Raul José Marques Franco

Pessoal Não Docente

Isa de Jesus G. Orelhas Cabano
Maria José Barroso C. Correia

DESIGNAÇÕES / COOPTAÇÕES
Entidade

Responsável
Câmara Municipal do

Município

seixal

Representantes
Ana Oliveira Silva
Vanessa Silva
Manuel Araújo
Ana Cristina dos Santos

Pais e Encarregados de
Educação

Associação de Pais e
Encarregados de
Educação

António Carlos Galhano
Dulce Maria Dias Nunes
Flora Campião
João Joaquim Monsanto
Susana Maria F. Ovelheiro
Alexandre Gil – SFOA

Organizações da

Conselho Geral

Comunidade Local

Inês Baptista – UCC seixal
Pedro Morais – PSP

Composição do Conselho Geral
14%
33%
14%

Pessoal Docente
Pessoal Não Docente
Pais / Enc. de educação

29%

10%

Munícipio
Comunidade Local

COMISSÕES DO CONSELHO GERAL
DENOMINAÇÃO

FUNÇÕES

MEMBROS

Projeto Educativo:


Acompanhar / monitorizar a
implementação do Projeto educativo.

Carta de Missão da Diretora


Aprovar a carta de missão da diretora

Autoavaliação do agrupamento

COMISSÃO
PERMANENTE

REPRESENTANTES DO PESSOAL
DOCENTE:
- Maria Antónia Pires
- Paulo Gaspar
- Raul Franco



Analisar os resultados do processo de
autoavaliação

REPRESENTANTE DO PESSOAL NÃO
DOCENTE:



Analisar o relatório final de
autoavaliação do agrupamento

- Maria José Correia



Acompanhamento do Projeto-TEIP:
 Analisar a evolução dos resultados
do processo de avaliação interna
 Analisar o relatório final do
projeto

REPRESENTANTES DOS
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO:
- António Carlos Galhano
- Dulce Maria Dias Nunes
- Flora Campião

Plano Anual de Atividades:


Analisar o plano anual de atividades



Analisar o relatório final de execução
do plano anual de atividades (balanço
do ano letivo)

REPRESENTANTE DA COMUNIDADE
LOCAL:
- Inês Baptista

Regulamento Interno:


Analisar propostas de alteração ao
regulamento interno do agrupamento
REPRESENTANTE DO PESSOAL
DOCENTE:



COMISSÃO DO
ORÇAMENTO



Definir as linhas orientadoras para a
elaboração do Orçamento
Analisar o relatório das contas de
gerência

- Raul Franco
REPRESENTANTE DO PESSOAL NÃO
DOCENTE:
- Isa Jesus Cabano
REPRESENTANTE DOS
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO:
- Susana Ovelheiro

