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CONSELHO GERAL 
 

Resumo da reunião de 2 de novembro de 2016 
 
 
 Os elementos do Conselho Geral, na reunião do dia 2 de novembro deram 

cumprimento à seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

 

2. Aprovação do relatório final de execução do PAA do ano letivo 2015-2016; 

 

3. Apreciação do relatório de Avaliação Interna do ano letivo 2015-2016; 

 

4. Apreciação da 1ª parte do relatório do Plano Plurianual de Melhoria (TEIP3) do 

ano letivo 2015- 2016; 

 

5. Outros assuntos. 

 

Foi aprovada a ata da reunião anterior. 

Em seguida, foi introduzido um ponto na ordem de trabalhos relativo a informações 

entre as quais há a destacar: 

• a diminuição do número de alunos no primeiro ciclo e consequentemente nos 

segundo e terceiro ciclos; 

• neste momento os docentes estão todos colocados, estando já a funcionar a 

equipa da Intervenção Precoce assim como a equipa do STEP.  

• as turmas PIEF já iniciaram as suas atividades a 14 de outubro; 

• a dificuldade sentida no inicio do ano letivo no que se refere ao número 

insuficiente de Assistentes Operacionais, tendo sido sublinhado que só um 

grande esforço da parte destas permitiu o arranque do ano letivo; 

• está ainda a decorrer o processo concursal relativo às AEC`s prevendo-se o 

seu inicio para a semana de 14 de novembro; 

• embora o Projeto Educativo do Agrupamento tenha terminado a sua vigência 

oficial em julho de 2016, segundo informação da EPIPSE, Equipa de Projetos 

de Inclusão e Promoção do Sucesso Educativo da Direção-Geral da Educação, 
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está em vigor o Projeto inerente ao Plano de Melhoria assente nos quatro 

eixos consolidado pelo roteiro estratégico; 

• foi aberto o CAF na Quinta da Princesa, estando neste momento abrangido 

todo o Agrupamento; 

• a Escola Básica da Quinta da Princesa está a funcionar em pleno, o que se 

deve à colaboração/empenho da CMS, Diretora e Associação de Pais, havendo 

ainda a preocupação relativamente ao número insuficiente de Assistentes 

Técnicas para trabalharem diretamente com os alunos de Necessidades 

Educativas Especiais. 

Foi aprovado por unanimidade o Relatório Final de Execução do PAA do ano letivo 

2015-2016, tendo sido salientado que as atividades realizadas revelam que o 

Agrupamento continuou a centrar a sua ação estratégica na vertente pedagógica, 

contribuindo para a concretização dos objetivos preconizados no Projeto Educativo 

do Agrupamento, tendo envolvido todo o Agrupamento e valorizado o mesmo junto 

da comunidade educativa e que o mesmo espelha o empenho, esforço e dedicação de 

todos os envolvidos, sendo de realçar a criteriosa análise realizada pelo grupo de 

trabalho que o elaborou. 

Foi apreciado o Relatório de Avaliação Interna do ano letivo 2015-2016 que reflete o 

trabalho realizado pela equipa de autoavaliação com base no modelo CAF (Estrutura 

Comum de Avaliação). 

Foi apreciada a 1ª parte do relatório do Plano Plurianual de Melhoria (TEIP3) do ano 

letivo 2015- 2016. 

Foi aprovada a calendarização das atividades do Conselho Geral para o ano letivo 

2016-2017. 

 

                                                                     Amora, 9 de novembro de 2016 

 

                                                           

                                                                     A Presidente do Conselho Geral 

                                                                                          

 


