A G R U P A M E N T O

D E

E S C O L A S

PEDRO EANES LOBATO
Código 170 872

CONSELHO GERAL
Resumo da reunião de 14 de dezembro de 2016
Os elementos do Conselho Geral, na reunião do dia 14 de dezembro deram
cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:
1.
2.
3.
4.

Aprovação da ata da reunião anterior;
Informações;
Aprovação do Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2016-2017;
Aprovação do Relatório de Avaliação Final da Operacionalização do PEA 20132016;
5. Definição das linhas Orientadoras para a elaboração do Orçamento do ano
2017;
6. Outros assuntos.
Foi aprovada a ata da reunião anterior.
Relativamente a informações a Diretora destacou:
•

A realização

de encontros da Diretora

com os representantes dos

Encarregados de Educação;
•

A participação num encontro com a Senhora Secretária de Estado Adjunta e
da Educação, Professora Doutora Alexandra Leitão, e o Senhor Secretário de
Estado da Educação Professor Doutor João Costa, cujo tema era: Flexibilidade
e diversificação curricular, as escolas passarão a ter autonomia para definir
25% do currículo, no entanto continuarão a ter de lecionar os programas e
disciplinas definidos pelo Ministério da Educação;

•

O parecer positivo dos sete departamentos face às propostas apresentadas
relativas ao eixo1, no que respeita ao processo inerente à elaboração do
Projeto Educativo;

•

O pedido da comissão especializada de elaboração e acompanhamento do
Projeto Educativo e do Plano Anual do Conselho Pedagógico, no sentido de
adiar a apresentação da proposta do novo Projeto Educativo, face à
calendarização definida. A Diretora informou que irá pronunciar-se de forma
responsável, competente e assumida por um parecer favorável a esse mesmo
adiamento, tendo explicado as diferentes razões porque o faz.
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A Presidente do Conselho Geral informou que, embora estando agendada a data
da reunião para aprovação do Projeto Educativo, este Órgão pensava já colocar à
consideração da Diretora a pertinência da mesma, pelo que está recetivo a uma
nova proposta de calendarização por parte desta. De momento não foi ainda
proposta qualquer data.
Foi aprovado por unanimidade o Plano Anual de Atividades para o ano letivo 20162017 tendo sido salientado nomeadamente que: todos os objetivos afetos aos quatro
eixos do Plano Plurianual de Melhoria estão contemplados por atividades a realizar;
inclui uma grande diversidade de atividades, com um peso importante na
aprendizagem dos alunos, envolvendo toda a comunidade escolar, o que evidencia,
claramente, o empenho da mesma, nos seus diferentes aspetos; continua a acentuarse o reforço da importância da formação em contexto de acordo com as verdadeiras
necessidades

dos

docentes,

tendo

como

formadores

docentes

do

próprio

Agrupamento, possibilitando a rentabilização do trabalho colaborativo que permita
responder de forma mais ajustada à nossa realidade escolar.
Foi aprovado por unanimidade o Relatório de Avaliação Final da Operacionalização do
PEA 2013-2016 tendo sido salientado que: a resposta do Agrupamento ao que estava
previsto nas diferentes metas inicialmente definidas foi eficaz e eficiente, apesar das
dificuldades em termos de recursos materiais e humanos; o balanço global do
cumprimento do PE do nosso Agrupamento é bastante positivo, sendo evidente o
empenho dos profissionais, nas diferentes áreas de intervenção no sentido de
procurarem responder às diferentes exigências de uma escola inclusiva; Foram
implementados mecanismos que permitiram uma operacionalização das metas de
forma eficaz conduzindo à consecução da maioria delas e que, apesar de algumas
ainda não terem sido atingidas, os dados/evidências indicam uma evolução positiva
fazendo-nos pensar que se está no caminho certo, sendo necessário mais tempo para
que os resultados o confirmem.
Foi apresentado o documento onde estão definidas as linhas Orientadoras para a
elaboração do Orçamento do ano 2017, tendo sido aprovado por unanimidade.

Amora, 21 de dezembro de 2016
A Presidente do Conselho Geral
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