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CONSELHO GERAL 
 

Síntese da 12ª reunião realizada no dia 8 de fevereiro de 2018 
 
 
 

Ordem de trabalhos 
 

 PONTO UM: TOMADA DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO GERAL 

• Tomaram posse Dora Assunção e Marylin Zacarias (representantes da autarquia);  

• Os conselheiros efetuaram o preenchimento do termo de posse. 
 

PONTO DOIS: INFORMAÇÕES 
 

•  A diretora informou os conselheiros de que no dia 7 de fevereiro realizou-se a primeira reunião com a equipa 

de acompanhamento do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC), tendo sido apresentado o 

trabalho realizado até ao momento; 

• A coordenadora do TEIP referiu que os resultados escolares da avaliação interna no 1º período mostram que, 

face ao período homólogo de 2016/17, há um decréscimo acentuado na generalidade dos anos de 

escolaridade. No que respeita aos domínios interrupção precoce do percurso escolar e indisciplina, os valores 

alcançados até ao momento estão dentro das metas estabelecidas. Quanto à reunião de monitorização das 

ações do plano de melhoria TEIP, realizou-se a mesma com a presença da perita externa, no dia 2 de fevereiro, 

ao longo de todo o dia, sob o formato de entrevistas com o(s) coordenador(es) de cada uma das ações. Foi 

analisado o trabalho desenvolvido em cada uma das ações e cruzada a informação, nos casos em que tal se 

aplicava, com os resultados escolares. De toda a reflexão feita saíram várias estratégias e sugestões de 

alteração que serão agora concretizadas. 
 

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

PERIÓDICO DO 1º PERÍODO 

• Foi aprovado o plano anual de atividade e dado um parecer positivo ao relatório periódico do 1º período; 

 

PONTO QUATRO: DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO SUPORTE À ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES 

DOS ALUNOS NO CONSELHO GERAL 

 

• Foram aprovados os documentos suporte à operacionalização da eleição dos representantes dos alunos 

no conselho geral: edital, calendário eleitoral e regulamento eleitoral. 
 

PONTO CINCO: OUTROS ASSUNTOS 

 

• Terá lugar, no mês de fevereiro, uma assembleia de pais e encarregados de educação, convocada pela 

diretora, e na qual estará presente a presidente do conselho geral; 

• O conselho geral apoia a iniciativa do conselho pedagógico em atribuir o nome de biblioteca escolar Paula 

Moreira à biblioteca da escola EB 2,3 de Quarteira. 

 

Quarteira, 9 de fevereiro de 2018 

                        O Conselho Geral 

CG    
 

Conselho Geral 
 

 
 

Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres 
 

 
 

 


