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CONSELHO GERAL
Resumo da reunião de 13 de julho de 2016
Os elementos do Conselho Geral, na reunião do dia 13 de julho deram
cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião de 25 de maio de 2016;
2. Apreciação do relatório de monitorização do Projeto de Intervenção da
Diretora;
3. Aprovação do Plano de Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano
2016-2017;
4. Aprovação do mapa de férias da Diretora;
5. Apreciação das linhas orientadoras para a elaboração do novo Projeto
Educativo.
6. Apreciação do relatório intermédio de avaliação processual e dos resultados
escolares – 3º Período;
7. Apreciação do relatório periódico da SIP - 3ºPeríodo;
8. Definição das linhas Orientadoras do planeamento das atividades da Ação
Social Escolar;
9. Definição dos critérios para a participação da escola em atividades
pedagógicas, científicas, culturais e desportivas;
10. Apreciação dos critérios gerais da definição dos horários dos alunos;
11. Outros assuntos.
Foi aprovada a ata referente à reunião de 25 de maio de 2015.
Em seguida foi realizada a apreciação do relatório de monitorização do Projeto de
Intervenção da Diretora, podendo-se afirmar que para a operacionalização do mesmo
foi necessário reunir esforços e potenciar as motivações e valores individuais e
coletivos de forma a implementar um trabalho de cooperação e sinergia entre todos
os agentes educativos e parceiros externos, umas vezes mais conseguido do que
outras, como é normal numa organização. Depreende-se ainda que se pretende uma
escola que responda às necessidades individuais de todos os seus membros, numa
tentativa de liderança motivadora e promotora do forte empenho de todos os
agentes educativos, de forma a criar um bom clima de escola. Podemos ainda
considerar que estão a ser dados passos importantes na consolidação do Agrupamento
de forma a serem alcançadas as metas propostas e a ser alcançados com sucesso,
alguns dos objetivos preconizados no que respeita à organização e gestão curricular
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pedagógica e ao processo ensino aprendizagem, no entanto é sempre possível
melhorar e continuar de forma sustentada a progredir. É de salientar que se está
numa fase ainda processual, mas que permite perspetivar a consecução da maioria
dos objetivos preconizados.
Foi aprovada a proposta de oferta formativa para as atividades extracurriculares do
1º ciclo para o ano letivo 2016-2017.
Foi igualmente aprovado o mapa de férias apresentado pela Diretora do Agrupamento
de Escolas Pedro Eanes Lobato.
Relativamente à apreciação das linhas orientadoras para a elaboração do novo
Projeto Educativo foi realizada a apreciação do Roteiro de Gestão Estratégica do PEA
2016-2019, no qual está patente uma analise do presente e uma perspetiva do
futuro, de acordo com os 4 eixos do Plano Plurianual de Melhoria do Projeto TEIP.
Considerou-se que este documento reflete claramente o conhecimento da realidade
e a competência para realizar ajustes e mudanças no futuro, identificando as ações a
desenvolver, os responsáveis, as áreas envolvidas, os recursos e os prazos definidos.
Está muito bem estruturado, refletindo o posicionamento do Agrupamento no
momento atual e o delinear de uma estratégia que pressupõe um compromisso da
construção de um futuro onde se possa fazer a diferença com resultados
reconhecidos e valorizados pela comunidade, estando ainda enquadrado nas linhas
definidas pelo Projeto de Intervenção da Diretora.
Realizou-se a apreciação do Relatório Intermédio de Avaliação Processual e dos
Resultados Escolares - 3º Período fazendo-se a comparação dos resultados obtidos no
1º, 2º e 3º períodos, não só no que respeita ao comportamento e aproveitamento
global permitindo verificar a evolução registada, mas também com a meta final
prevista no PEA. Nele estão incluídos os resultados globais do sucesso escolar com
base nos quais foi feito o balanço final das medidas de promoção do sucesso escolar.
Em todo este processo, a análise foi feita por ciclos, incluindo os resultados escolares
dos alunos com Necessidades Educativas Especiais, com adequações no currículo
comum (ACC) ou com um currículo específico individual (CEI).
Seguiu-se a análise / apreciação do relatório periódico da Sala de Intervenção
Pedagógica – 3º Período. Tendo em consideração apenas a escola sede e
relativamente ao ano letivo anterior, verificou-se uma ligeira diminuição na
aplicação de medidas disciplinares e os resultados obtidos refletem uma ligeira
tendência positiva.
Foram definidas as linhas Orientadoras do planeamento das atividades da Ação Social
Escolar para o ano letivo 2016-2017 de acordo com a legislação em vigor e com base
nos princípios, valores e estratégias do Projeto Educativo do Agrupamento e nas boas
práticas já existentes. No mesmo, considera-se que a Diretora tem como
responsabilidade a implementação das orientações definidas, assim como a sua
operacionalização, na qual devem ser envolvidos todos os órgãos, pessoal docente,
não docente e entidades externas e associações, com vista a uma efetiva
identificação das situações e adequação das medidas a aplicar aos alunos.
Tendo em atenção a Missão do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato definida
no Projeto Educativo, foram definidos os critérios para a participação o Agrupamento
em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas, visando contribuir
para o desenvolvimento da diversidade e qualidade de ensino e dotar os alunos de
competências e conhecimentos que lhes permitam explorar de forma completa as
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suas capacidades, tornando-se cidadãos ativos plenamente integrados na sociedade.
Os critérios definidos não se assumem como determinações restritivas e
intransigentes na atividade dos órgãos e atores do Agrupamento, mas sim, como
linhas de orientação que permitam uma reflexão e tomada de decisões
fundamentadas e orientadas para os objetivos e metas estabelecidos aos vários
níveis.
Foi aprovada a proposta de definição dos critérios gerais de horários dos alunos para
o ano letivo 2016 – 2017.
Foi apresentada a proposta de calendarização das reuniões do Conselho Geral para o
início do ano letivo 2016-2017.

Amora, 18 de julho de 2016

A Presidente do Conselho Geral
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