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CONSELHO GERAL
Resumo da reunião de 14 de julho de 2017
Os elementos do Conselho Geral, na reunião do dia 14 de julho deram
cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:
1.
2.
3.
4.

Aprovação da ata da reunião anterior;
Informações;
Aprovação do mapa de férias da Diretora
Aprovação do Plano de Atividades de Enriquecimento Curricular para o
ano 2017-2018
5. Apreciação do relatório periódico de execução do PAA;
6. Apreciação do relatório final da SIP;
7. Apreciação dos critérios gerais da definição dos horários dos alunos;
8. Apreciação do ponto de situação do trabalho desenvolvido pela Equipa
de Autoavaliação;
9. Balanço do trabalho desenvolvido pelo Conselho Geral
10. Tomada de posse da Diretora
11. Outros assuntos.
Foi aprovada a ata referente à reunião de 31 de maio de 2017.
Foi igualmente aprovado o mapa de férias apresentado pela Diretora do Agrupamento
de Escolas Pedro Eanes Lobato.
Foi aprovado o Plano de Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo
2017-2018
Relativamente à apreciação do relatório periódico de execução do PAA foi realizada
a análise do mesmo, tendo-se concluído que reflete uma dinâmica contínua do
Agrupamento o que se traduz na realização da quase totalidade das atividades
inicialmente propostas, inseridas nos quatro Eixos do Projeto Educativo do
Agrupamento de acordo com as prioridades e os objetivos definidos e a respetiva
calendarização. Para a realização destas atividades todos os departamentos
curriculares e demais intervenientes deram o seu contributo. Reflete também a
operacionalização do Plano Plurianual de Melhoria (PPM), que integra um conjunto de
ações de melhoria fundamentais, estando definidas diferentes medidas e ações de
intervenção não só ao nível do Agrupamento como da comunidade e estruturadas nos
quatro eixos afetos ao PEA. Em suma, considerou-se que o Relatório do Plano Anual
de Atividades 2016-2017 agora apresentado, permite uma monitorização do grau de
execução do Projeto Educativo e revela o empenho, esforço e dedicação de todos os
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envolvidos, sendo de realçar a análise pormenorizada realizada pelo grupo de
trabalho que o elaborou.
Seguiu-se a análise / apreciação do relatório final da Sala de Intervenção Pedagógica,
no qual se verifica que relativamente ao terceiro período se registou uma diminuição
do número de ocorrências e de medidas disciplinares aplicadas, quer em relação aos
períodos anteriores, quer em relação ao período homólogo do ano anterior. No
entanto, foi registado um acréscimo no numero total de entradas e de medidas
disciplinares aplicadas comparativamente ao ano letivo 2015-2016.
Foi aprovada a proposta de definição dos critérios gerais de horários dos alunos para
o ano letivo 2017 – 2018.
Foi dado conhecimento do ponto de situação do trabalho desenvolvido pela Equipa de
Avaliação Interna no presente ano letivo através de um documento disponibilizado
pela respetiva coordenadora e pela intervenção Diretora do Agrupamento.
Foi realizado o balanço do trabalho desenvolvido pelo Conselho Geral, através da
apresentação de um relatório. Este relatório termina com uma conclusão, na qual é
destacada a valorização da colaboração, do empenho e do trabalho desenvolvido por
todos os conselheiros, sem o qual não teria sido possível o cumprimento da sua
missão. Expressa ainda, que o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Pedro
Eanes Lobato, saúda os restantes órgãos de direção e coordenação deste
Agrupamento, os docentes, os não docentes, os alunos, os pais e encarregados de
educação, a autarquia, parceiros e a comunidade educativa no geral, agradecendo a
colaboração e o empenho de todos quantos, neste período, contribuíram para o
desenvolvimento de um processo educativo eficaz e integrador. Expressa,
igualmente, os seus votos para que este Agrupamento prossiga tendo em vista a
formação integral dos seus alunos e consolidando as suas intenções de
desenvolvimento do trabalho colaborativo que contribua para o sucesso de todos.
Na sequência da deliberação do Conselho Geral relativamente à recondução da
Diretora e à homologação tácita por parte do diretor-geral da Administração Escolar
a professora Célia Barão Guerreiro de Almeida, tomou posse perante este Conselho
Geral como Diretora do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato.
Foi apresentada a proposta de regulamento para o processo eleitoral do novo
Conselho Geral uma vez que este Conselho Geral termina o mandato no final deste
ano letivo, ficando apenas a exercer funções a Presidente para desencadear os
procedimentos necessários à eleição e designação dos membros do novo Conselho
Geral.
Finalmente foi dado conhecimento de um documento, enviado pelas coordenadoras
das escolas do primeiro ciclo no qual as mesmas se dirigem ao presidente da Câmara
Municipal do Seixal, demonstrando a sua preocupação em dar resposta aos objetivos
do PEA, que incentivam à modernização e inovação das atividades letivas, não
existindo nas suas escolas, os equipamentos informáticos necessários à sua
consecução. Após análise do documento foi decidido a elaboração um parecer de
apreciação e de solidariedade para com as docentes do 1º ciclo.
Amora, 21 de julho de 2016

A Presidente do Conselho Geral
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