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CONSELHO GERAL
Resumo da reunião de 25 de novembro de 2015
Os elementos do Conselho Geral, na reunião do dia 25 de novembro deram cumprimento à
seguinte ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião de 14 de outubro de 2015.
2. Tomada de posse de novos conselheiros.
3. Revisão do Regimento do Conselho Geral.
4. Aprovação do Plano Anual de Atividades para ano letivo 2015/2016;
5. Aprovação das Linhas Orientadoras Para a Elaboração do Orçamento do ano 2016.
6. Monitorização do grau de execução do Projeto Educativo.
7. Outros assuntos.
Foi aprovada a ata referente à reunião de 14 de outubro de 2015.
A Presidente do Conselho Geral deu cumprimento ao ponto seguinte da ordem de trabalhos com
a apresentação dos novos conselheiros, representantes dos Pais/Encarregados de Educação e da
Comunidade, com a respetiva tomada de posse, tendo sido ainda reformulada a constituição da
Comissão Permanente.
Foi apresentado pela Diretora o Plano Anual de Atividades do ano letivo 2015-2016. A Presidente
do Conselho Geral salientou que o PAA é um documento extenso e a realização das atividades
nele apresentadas irá contribuir para a consecução dos objetivos preconizados no PEA, estando
enquadrado nas suas diferentes dinâmicas no Projeto de Intervenção da Diretora e no PPM.
As atividades estão distribuídas de uma forma equilibrada pelas três dinâmicas do PEA com
maior incidência na dinâmica relativa ao processo ensino-aprendizagem.
Após o esclarecimento de todas as questões apresentadas pelos conselheiros e colocado à
apreciação o parecer elaborado pela Comissão Permanente, o PAA foi aprovado por
unanimidade.
No que diz respeito à elaboração do documento relativo às Linhas Orientadoras Para a
Elaboração do Orçamento do ano 2016, o Conselho Geral tem plena consciência das boas
práticas de gestão desenvolvidas até ao momento, pelo que considera que, apesar da
conjuntura, se deve continuar a investir na qualidade dos seus equipamentos, na segurança e
conforto da comunidade escolar, nas atividades curriculares e de enriquecimento curricular, na
componente dos apoios à família, na formação do seu pessoal docente e não docente, de forma
a responder, com a qualidade que se deseja, às expectativas da comunidade educativa. Foram
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estabelecidas linhas orientadoras que não pretendem ser restritivas, mas visam essencialmente
definir e orientar uma política que se pretende que, acima de tudo, priorize a ação do
agrupamento, proporcionando aos alunos um percurso escolar de sucesso e um ensino de
qualidade. Na elaboração da proposta de orçamento, deve a Diretora, considerando o
conhecimento profundo que tem da realidade da escola, aliado à experiência acumulada na sua
gestão e administração, entender as linhas apresentadas como referenciais, pautando a sua ação
pelo respeito a estas linhas e princípios, e adequando-os às necessidades e recursos da escola,
no quadro dos instrumentos de autonomia consagrados na lei.
Relativamente à monitorização do grau de execução do Projeto Educativo, tendo como base a
Missão nele definida “Prestar um serviço Público que assegure, de forma inclusiva, a Educação
Pré-Escolar e o Ensino Básico de qualidade, visando a formação de cidadãos competentes e
socialmente intervenientes” vai incidir nas metas preconizadas para os diferentes objetivos nas
três dinâmicas estabelecidas. Com esta monitorização pretende-se aferir o grau de concordância
entre as metas e os objetivos estabelecidos e a respetiva concretização, de forma a detetar
desvios que impliquem análise, discussão e eventual diversificação de estratégias de ação,
consideradas mais adequadas às finalidades que se pretendem. O documento apresentado é
muito extenso e carece de uma análise pormenorizada.
Foi dado conhecimento da tomada de posição do Conselho Municipal de Educação do Seixal sobre
a abertura do ano letivo 2015/2016, aprovada em reunião ordinária realizada em 13 de outubro
de 2015.
Relativamente à Municipalização da educação – Análise do Decreto-Lei nº30/2015 de 12 de
fevereiro, a sessão de esclarecimento marcada para 23 de novembro na escola sede do nosso
Agrupamento será remarcada para o 2ºperíodo em data a definir.
Finalmente foi apresentada a calendarização das reuniões do Conselho Geral e respetivas
Comissões para o corrente ano letivo, que irá ser enviada por mail a todos os conselheiros, assim
como o Plano de trabalho deste Órgão para o presente ano letivo.

Amora, 2 de dezembro de 2015
A Presidente do Conselho Geral
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