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CONSELHO GERAL 
 

Resumo da reunião de 29 de março de 2017 
 
 
 Os elementos do Conselho Geral, na reunião do dia 29 de março de 2017 deram 

cumprimento à seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Informações; 

3. Aprovação das planificações das Atividades de Complemento Curricular 

referente ao ano letivo 2016/2017; 

4. Aprovação da proposta de Projeto Educativo do Agrupamento de 

Escolas Pedro Eanes Lobato para o quadriénio – 2016-2020; 

5. Análise da reflexão sobre a evolução, dos resultados de eficácia, eficiência e 

qualidade obtidos de acordo com os compromissos fixados na sua carta de 

missão definida para Agrupamento para o quadriénio 2013/2017; 

6. Decisão sobre a recondução da Diretora do Agrupamento de Escolas 

Pedro Eanes Lobato ou abertura de procedimento concursal; 

7. Outros assuntos. 

 

Foi aprovada a ata da reunião anterior. 

Relativamente a informações a Diretora destacou: 

• Explicitação da situação surgida na semana de 13 a 17 de fevereiro 

relacionada com o vídeo sobre a agressão da aluna; 

• A receção no dia 20 de março de 2017 no âmbito do programa da UNICEF 

 “ Inclusive Education Study Tour” – Learning from Portugal, entidades de 

nove países da Europa para conhecer a realidade portuguesa a nível da 

inclusão educacional na qual estiveram presentes além de outras entidades, 

representantes de toda a Comunidade Educativa; 

• O convite, pela DGE, endereçado ao Agrupamento de Escolas Pedro Eanes 

Lobato, no sentido de participar na experiência piloto do novo modelo de 

financiamento dos CRI.s; 
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• A participação no "Seminário Internacional TEIP 2017 - Continuity and 

Transitions" e o "Encontro Nacional TEIP 2017 - (Re) pensar Percursos 

Educativos Integradores”, que decorreu nos dias 16 e 17 de fevereiro no 

grande auditório do Edifício II do Instituto Universitário de Lisboa- ISCTE. 

A Presidente do Conselho Geral informou ainda que: 

• Relativamente ao documento “PERFIL DO ALUNO À SAÍDA DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA”, foi elaborado um documento síntese com base nos contributos 

recebidos e preenchido o formulário online solicitado; 

• Em conformidade com o Despacho nº 436-A/2017- Orçamento Participativo 

das Escolas, o Conselho Geral nomeou uma comissão eleitoral, composta por 

um professor e 3 estudantes (um de cada ano do 3º Ciclo) que assegurou o 

regular funcionamento do processo eleitoral, no dia 24 de março de 2017. Foi 

eleito o Projeto “Pontos de Água” com 80% de votos favoráveis. 

 

Foi aprovada a proposta de planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AEC) do 1º ciclo do ensino básico. 

Foi aprovado o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 

para o quadriénio 2016-2010. Considerou-se que o documento está explicito e bem 

estruturado, responde às exigências normativas e pretende ser um instrumento 

orientador de toda a atividade escolar, baseando-se na participação (possível e 

realista) da comunidade educativa que lhe está inerente. 

Relativamente à proposta de Recondução da Diretora do Agrupamento de Escolas 

Pedro Eanes Lobato, o Conselho Geral, em conformidade com a legislação em vigor, 

analisou múltiplos documentos inerentes ao percurso da Diretora do Agrupamento no 

quadriénio 2012-2016. Com base na análise efetuada aos diferentes documentos e 

num conjunto de considerandos propostos, realizou-se uma reflexão individual de 

cada um dos conselheiros seguida de decisão final concretizada numa votação 

secreta. Como resultado dessa votação foi aprovada a recondução da Diretora do 

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato para o quadriénio 2017 - 2021. 

 

                                                                       Amora, 5 de abril de 2017 

 

                                                           A Presidente do Conselho Geral 

                                                                                          

 


