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CONSELHO GERAL 
 

Resumo da reunião de 14 de outubro de 2015 
 
 
Os elementos do Conselho Geral, na reunião do dia 14 de outubro deram cumprimento à 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Aprovação da ata da reunião de 15 de julho de 2015. 

2. Tomada de posse de novos conselheiros. 

3. Revisão do Regimento do Conselho Geral. 

4. Aprovação do relatório final de execução do PAA do ano letivo 2014-2015. 

5. Apreciação do relatório do Plano Plurianual de Melhoria (TEIP3) do ano  

    letivo 2014-2015. 

6. Outros assuntos. 

Foi aprovada a ata referente à reunião de 15 de julho de 2015. 

A Presidente do Conselho Geral deu cumprimento ao ponto seguinte da ordem de trabalhos com 

a apresentação dos novos conselheiros, representantes do Pessoal Docente e respetiva tomada 

de posse, tendo sido ainda reformulada a constituição da Comissão Permanente. 

Foi proposta a revisão do Regimento do Conselho Geral, tendo sido acordado que após a tomada 

de posse dos novos conselheiros, representantes dos Encarregados de Educação, será criada uma 

comissão de revisão para este efeito. 

Foi apresentado, pela Diretora o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades do ano 

letivo 2014-2015. A Presidente do Conselho Geral salientou que este relatório reflete como o 

PAA permitiu a operacionalização das diferentes dinâmicas do Projeto Educativo do 

Agrupamento. Por seu turno, as atividades realizadas revelam que o Agrupamento procurou 

centrar a sua ação estratégica na vertente pedagógica e sua operacionalização e contribuíram 

para a concretização dos objetivos preconizados no PEA. Por outro lado, envolveram todo o 

Agrupamento e contribuíram para a valorização do mesmo junto da comunidade educativa. Em 

suma é um documento que transmite uma de uma forma bastante positiva a representação do 

Agrupamento como entidade organizacional. 

Após o esclarecimento de todas as questões apresentadas pelos conselheiros e aprovado o 

parecer elaborado pela Comissão Permanente, o relatório de execução do PAA, foi aprovado por 

unanimidade. 
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A Diretora Apresentou também o relatório do Plano Plurianual de Melhoria (TEIP3) do ano letivo 

2014-2015. Pela análise do presente relatório, é possível verificar, que o Agrupamento de 

Escolas Pedro Eanes Lobato atingiu/superou as metas gerais contratualizadas, tendo o Conselho 

Geral manifestado a sua apreciação face a este documento. 

Em seguida, o Conselho Geral deliberou sobre a proposta do grupo disciplinar de Inglês do 3º 

ciclo, aprovada em Conselho Pedagógico, relativamente ao peso a atribuir ao resultado da prova 

externa na avaliação final, com base no Artigo 15º do Despacho Normativo nº17 –A 2015 de 22 de 

setembro e deu parecer favorável à mesma.  

Relativamente à Municipalização da educação – Análise do Decreto-Lei nº30/2015 de 12 de 

fevereiro foi apresentado um documento elaborado pelos conselheiros representantes do Pessoal 

Docente sugerindo-se que o mesmo seja completado com a participação dos restantes 

conselheiros representantes dos Encarregados de Educação, Autarquia e Município e restantes 

parceiros, de forma a ser o mais abrangente possível e refletir a opinião de todos. A Conselheira, 

representante da Autarquia, Vanessa Silva deu a conhecer o parecer da Câmara Municipal, 

manifestando a disponibilidade por parte deste Órgão para a realização de uma sessão de 

esclarecimento/debate sobre o tema.  

Foi apresentada a proposta de calendarização das reuniões do Conselho Geral e respetivas 

Comissões para o corrente ano letivo, tendo a mesma sido aceite sem objeções.  

Por último foi apresentado o Plano de trabalho deste Órgão para o presente ano letivo. 

 

 

                                                                     Amora, 20 de outubro de 2015 

 

                                                            

                                                                     A Presidente do Conselho Geral 

                                                                                          

 


