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CONSELHO GERAL
Resumo da reunião de 16 de março de 2016
Os elementos do Conselho Geral, na reunião do dia 16 de março deram cumprimento
à seguinte ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião de 25 de novembro de 2015;
2. Informações;
3. Aprovação das alterações do Regimento do Conselho Geral;
4. Aprovação da planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular – 1º ciclo;
5. Aprovação do Plano Anual de Atividades para ano letivo 2015/2016 atualizado;
6. Apreciação do relatório do Plano Anual de Atividades – 1º Período;
7. Apreciação do relatório intermédio de avaliação - 1º período;
8. Apreciação do relatório periódico da Sala de Intervenção Pedagógica;
9. Apreciação do relatório de monitorização do PEA;
10. Outros assuntos.
Foi aprovada a ata referente à reunião de 25 de novembro de 2015.
A Presidente do Conselho Geral deu cumprimento ao ponto seguinte da ordem de
trabalhos – informações- referindo que elaborou um contraditório referente ao ponto
8 do relatório elaborado pela Equipa Multidisciplinar da Área Territorial Sul,
no âmbito da atividade “Organização do Ano Letivo”, fase II. Informou ainda que no
último dia em que a equipa de intervenção da Inspeção Geral da Educação e Ciência
(IGEC) esteve no Agrupamento foi realizada uma reunião com a Diretora e a
Presidente do Conselho Geral, tendo sido abordados, de forma sumária, os resultados
desta avaliação. Neste contexto foi elogiado o trabalho realizado pelo Agrupamento
relativamente às respostas educativas especializadas e foi feito um elogio especial ao
trabalho realizado pela equipa da educação especial.
Por sua vez a Diretora informou que foi entregue à Tutela, no dia oito de março, o
relatório semestral TEIP e que o Agrupamento vai entrar em fase de avaliação
interna.
Foram aprovadas as alterações propostas ao Regimento do Conselho Geral.
Foi aprovada a planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular do primeiro
ciclo de Inglês, Educação Física e Educação Musical.
Foi apresentado pela Diretora o Plano Anual de Atividades para ano letivo dois mil e
quinze - dois mil e dezasseis atualizado, tendo-se procedido à aprovação do mesmo.
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A Diretora apresentou o relatório de execução do PAA relativo ao primeiro período,
fazendo referência à importância do mesmo e ao trabalho e empenho das pessoas
que o elaboraram. Verifica-se que as atividades já realizadas estão distribuídas pelas
diferentes dinâmicas do PEA de uma forma equitativa. Para a realização das mesmas
houve o envolvimento de todos os elementos da comunidade educativa, com especial
incidência no pessoal docente que continua a dar o seu contributo para a
concretização das atividades planeadas ao nível do PAA. Das atividades previstas,
apenas quatro não foram realizadas, estando devidamente justificada a sua não
realização e deixando em aberto a possibilidade de serem concretizadas
posteriormente. Foram também realizadas atividades que não se encontravam
inicialmente previstas. Este documento expressa, de forma explícita e detalhada a
análise/ avaliação das atividades realizadas nas diferentes dinâmicas do PEA, com
base em critérios de coerência, eficácia, impacto e eficiência, podendo-se afirmar
que a média das atividades avaliadas com base nestes diferentes critérios foi
bastante positiva.
A Presidente, em nome do conselho Geral, elogiou o trabalho desenvolvido pela
equipa que elaborou este relatório.
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, tendo sido efetuada uma análise do comportamento
e aproveitamento globais relativamente ao primeiro, segundo e terceiro ciclos. Este
relatório expressa ainda, não só a comparação do sucesso verificado com as metas
preconizadas no PEA, nas diferentes áreas disciplinares como também uma reflexão
sobre os resultados obtidos, de forma a perspetivar a implementação de medidas de
promoção do sucesso escolar.
No que respeita ao relatório periódico da SIP relativo à indisciplina referente ao 1º
período, foi dada a palavra à conselheira Marília Mendes, dado que é também a
coordenadora da Sala de Intervenção Pedagógica (SIP).
Pela análise deste documento verifica-se que em comparação com igual período no
ano letivo anterior, houve uma diminuição de entradas na SIP, diminuição
significativa do número de processos disciplinares e um maior número de alunos que
são acompanhados, orientados e levados a refletir acerca da sua conduta. Neste
sentido pode-se afirmar que as medidas implementadas estão a ter um efeito
positivo.
Seguiu-se a apreciação do relatório de monitorização do PEA, podendo-se concluir
que: estão implementados mecanismos que permitem uma operacionalização das
metas de forma eficaz e poderão conduzir à consecução das mesmas; dos objetivos
preconizados no Projeto Educativo, embora muitos deles ainda não estejam
plenamente concretizados, estão a ser desenvolvidos mecanismos com vista à sua
concretização, fazendo-se avaliações do que já foi feito com resultados positivos e o
balanço dos aspetos a melhorar; está a ser desenvolvido um trabalho com sucesso, no
sentido de serem atingidas as metas educativas previstas e, com base nas evidências
apresentadas, perspetiva-se a consecução da maioria delas; para atingir todas as
metas preconizadas continuará a ser necessário um elevado dinamismo e um grande
envolvimento não só das estruturas de orientação educativa, como também de todo o
PD, PND, alunos e encarregados de Educação; está a ser implementada,
paulatinamente, uma cultura de rigor e exigência, que tem que ser interiorizada por
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todos os agentes educativos e cada vez mais praticada por toda a comunidade
escolar, contribuindo desta forma para a melhoria do desempenho global da
organização interna do Agrupamento; continua a ser necessário a realização de um
trabalho que contribua para a formação de cidadãos competentes e socialmente
intervenientes, indo ao encontro da Missão definida no PEA.
Finalmente a conselheira representante da Autarquia prestou um esclarecimento
relativo a uma questão colocada na última reunião de Plenário por um conselheiro
representante dos Encarregados de Educação, sobre o número de computadores nas
salas do pré-escolar.

Amora, 23 de março de 2016

A Presidente do Conselho Geral
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