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CONSELHO GERAL 
 

Síntese da 14ª reunião realizada no dia 27 de julho de 2018 
 
 
 

Ordem de trabalhos 
 

PONTO UM: TOMADA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS 

• Tomaram posse Andreia do Carmo Tomás,  Nelson Guerreiro de Sousa e Sérgio Costa, representante dos alunos e 

representantes dos pais e encarregados de educação, respetivamente; 

• Os conselheiros efetuaram o preenchimento do termo de posse. 

 

PONTO DOIS: INFORMAÇÕES 
 

•  A presidente do conselho geral apresentou, sucintamente, a legislação de referência para a reunião; 

• A diretora informou os conselheiros acerca: (1) do número de alunos previsto para o próximo ano letivo; (2) 

dos procedimentos relacionados com os manuais escolares gratuitos, de oferta da autarquia; (3) do crédito de 

horas disponível para o desempenho de cargos de orientação e supervisão pedagógica; (4) dos recursos adicionais 

TEIP;  

• A coordenadora do TEIP apresentou o trabalho realizado no âmbito da monitorização/avaliação do plano de 

melhoria.  

 

PONTO TRÊS: ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

• Foi discutido e aprovado o relatório final de execução do plano anual de atividades. 

 

PONTO QUATRO: DEFINIÇÃO DAS LINHAS ORIENTADORAS DO PLANEAMENTO E EXECUÇÃO, PELA DIRETORA, DAS 

ATIVIDADES NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

• O conselho geral definiu as linhas orientadoras do planeamento e execução, pela diretora, das atividades no 

domínio da ação social escolar, a saber: agir em conformidade com o estabelecido na lei, fazendo, no entanto, uso 

do seu poder de autonomia de forma a agilizar a atribuição de apoios.  

 

PONTO CINCO: DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, 

CIENTÍFICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS 
 

• O conselho geral definiu que os critérios para a participação do agrupamento em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas, devem: possibilitar a motivação de alunos/professores/pessoal não docente/pais e 

encarregados de educação; promover a formação adquirida pelos alunos; promover parcerias entre as 

escolas/estabelecimentos da ESLA e entre estes e outros estabelecimentos de ensino; promover o intercâmbio de 

alunos; permitir a abertura da ESLA à comunidade. 

 

PONTO SEIS: DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ASPETOS RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR 
 

• Foram discutidos e aprovados os mecanismos de avaliação, os critérios de avaliação e a planificação das AEC no 

agrupamento. 
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PONTO SETE: APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE AUTOAVALIAÇÃO 

• A coordenadora da comissão de autoavaliação referiu que no ano letivo de 2017/2018 a comissão procedeu à 

definiu como áreas de trabalho: a implementação, em cada um dos serviços/espaços pedagógicos do agrupamento, 

dos protocolos de serviço elaborados em 2016/2017; a verificação, por parte dos elementos da comissão de 

autoavaliação, e com base nas listas de verificação elaboradas em 2016/2017, do grau de cumprimento em cada um 

dos serviços/espaços pedagógicos do agrupamento, tendo por base os protocolos produzidos; o tratamento dos 

resultados obtidos a partir do preenchimento das listas de verificação; a aplicação de questionários para a 

elaboração do projeto educativo do agrupamento; o apoio no tratamento da informação para avaliação do grau de 

concretização do plano de melhoria TEIP/Projeto Educativo; 

• Foi apresentado pela coordenadora da comissão de autoavaliação o relatório final; 

• O conselho geral considerou que o trabalho realizado pela comissão de autoavaliação foi pertinente para a 

regulação do funcionamento dos serviços e permitiu um diagnóstico mais objetivo, com intervenções mais focadas 

nos problemas identificados, tendo já contribuído para a melhoria da qualidade dos mesmos. 
 

PONTO OITO: PARECER SOBRE OS CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS  
 

• O conselho geral emitiu um parecer favorável em relação aos critérios de organização dos horários e da constituição 

de turmas para o ano letivo 2018/2019. 
 

PONTO NOVE: APROVAÇÃO DO MAPA DE FÉRIAS DA DIRETORA 
 

• Foi aprovado o mapa de férias da diretora deste agrupamento. 

 

PONTO DEZ: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE DO 

CONSELHO GERAL  
 

• Foi apresentado, pela presidente do conselho geral, o relatório de execução do plano anual de atividades do 

conselho geral o qual procura espelhar o trabalho desenvolvido desde a tomada de posse até ao final do ano letivo 

de 2017/2018. 
 

PONTO ONZE: OUTROS ASSUNTOS 

 

• Não foram tratados outros assuntos. 

 

 

Quarteira, 27 de julho de 2018 

                        O Conselho Geral 


