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CONSELHO GERAL 
 

Síntese da 16ª reunião realizada no dia 28 de março de 2019 
 
 
 

 

Ordem de trabalhos 

 
 

 PONTO UM: INFORMAÇÕES 

 A presidente do conselho geral informou os conselheiros do motivo da ausência da representante da 

autarquia, Marylin Zacarias. 

 A presidente do conselho geral referiu que enviou ofício, no dia 1 de fevereiro, à DGAE, a solicitar que a 

proposta de classificação final de desempenho da diretora, realizada pelo conselho geral em 2014, fosse 

considerada; Na sequência, a DGAE, remete para a resposta dada no ofício de 2014. 

 A diretora deu várias informações aos conselheiros, nomeadamente sobre: a entrega dos diplomas dos 

quadros de honra; do prémio recebido pelos alunos do 12º C (Curso de Artes Visuais) para o melhor som na 

curta metragem “Psicose”; o Protocolo de Geminação e Intercâmbio Escolar celebrado entre a escola 

secundária Dr.ª Laura Ayres e o Colégio Diocesano de São José, da Região Administrativa Especial de Macau 

da República Popular da China; a participação de uma turma da ESLA na Aula Pública Arte vezes Educação - 1ª 

Edição em Loulé; a passagem para a fase nacional de uma turma da ESLA no âmbito do projeto PEPA; a 

participação de vários elementos em representação do agrupamento numa reunião realizada , em São Brás 

de Alportel, por iniciativa do Centro de Formação do Litoral à Serra, no dia 19 de fevereiro, para 

Acompanhamento e Monitorização da Flexibilidade Curricular; a 1ª mobilidade do projeto Union Of Solar 

System Via Geogebra, que decorreu na ESLA entre os dias 11 a 15 de março; a realização da sessão do 

Parlamento dos Jovens, a nível distrital, no dia 19 de março e, pelo segundo ano consecutivo, a escola 

secundária Dr.ª Laura Ayres será representada na sessão nacional; os exames e provas nacionais de 2019; a 

deslocação da diretora, à China, entre 2 e 14 de abril, na sequência do convite do presidente do Instituto 

Confúcio e do senhor embaixador da República Popular da China. 

 

PONTO DOIS: OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INTERNA DO DESEMPENHO DA DIRETORA 

 Foi aprovada a proposta dos critérios de avaliação interna do desempenho da diretora. 

 Foi decidida a metodologia a utilizar para proceder à proposta de classificação final, a saber: o relatório deve 

ser enviado pela presidente do CG aos conselheiros, com uma antecedência de 15 dias, relativamente à data 

da realização da reunião do CG; a reunião será realizada em dois momentos distintos, o primeiro momento de 

discussão entre os representantes de cada corpo; o segundo momento para proceder à avaliação e ao 

preenchimento da respetiva ficha. 
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PONTO TRÊS: ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO PERIÓDICO 

DO 1º PERÍODO 

 Foi analisado o plano anual de atividades do agrupamento, cujo parecer do conselho pedagógico foi positivo, 

tendo-se verificado que os grupos/departamentos dinamizam diversas atividades no que diz respeito à sua 

categoria e ao público-alvo que permitem concretizar as áreas de intervenção/dimensões do projeto 

educativo. 

 O CG aprovou o plano anual e plurianual de atividades do agrupamento. 

 Foi apresentado, pela diretora, o relatório periódico do 1º período do plano anual de atividades, destacando-

se o seguinte: a análise estatística apresentada tem por base os dados introduzidos na plataforma “INOVAR 

PAA”; foram propostas na plataforma INOVAR um total de 303 atividades;verifica-se que os “Resultados 

Escolares”, os “Resultados Sociais” e a “Relação Escola/Comunidade” são as dimensões do projeto educativo 

mais representadas; verifica-se que a maioria das atividades se insere nas categorias de atividades de visitas 

de estudo, saídas de campo (só no concelho) e convívio/comemoração; do total de 303 atividades aprovadas, 

a maioria está calendarizada para o 1º e o 2º períodos; os departamentos do Pré-Escolar e do 1ºCiclo são as 

estruturas com maior número de atividades propostas; a quase totalidade das atividades propostas destina-

se aos alunos, sendo que um número significativo alarga o seu público-alvo aos docentes, pessoal não 

docente e encarregados de educação; os alunos dos Cursos de Educação e Formação (CEF) são os que têm 

menos atividades; os alunos dos 10º, 11º anos e o pré-escolar, são os que têm mais atividades. 

 

PONTO QUATRO: APRESENTAÇÃO DO NOVO PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA DO AGRUPAMENTO 

 A diretora referiu que: as linhas orientadoras do Plano Plurianual de Melhoria 2018-2021 centra-se em 3 

eixos, Cultura de escola e Liderança, Gestão curricular e Parcerias e Comunidade; os grupos/departamentos 

curriculares refletiram sobre as anteriores Ações de Melhoria TEIP no sentido de se pronunciar sobre o seu 

término, continuidade ou reformulação para a sua integração no Plano Plurianual de Melhoria; foram 

constituídos três grupos de trabalho para analisarem as propostas dos vários Departamentos do agrupamento 

para o Plano de Melhoria TEIP e a análise dos pontos fortes e fracos e das oportunidades e ameaças que 

suportariam as decisões para o plano; o novo plano de melhoria TEIP baseou-se nos Decretos – Lei nº 

54/2018 e 55/2018 de 6 de julho; após trabalho com a perita externa, Drª Carla Cibele, a partir das propostas 

dos departamentos, fechou-se o draft do plano que está, neste momento, a ser trabalhado ainda, em 

processo de revisão, com base no novo formulário enviado pela DGE; o documento é, ainda, de circulação 

restrita, pelo que não é partilhado na sua versão final. 

 Foi apresentado, pela diretora, o novo plano plurianual de melhoria do agrupamento, tendo sido destacado 

os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades identificados, bem como os objetivos 

gerais do plano e os específicos por área e eixo de intervenção e resumidamente, cada ação uma das dez 

ações de melhoria planeadas. 

 

PONTO CINCO: OUTROS ASSUNTOS 

 Foi agendada para o dia 24 de abril, pelas dezanove horas, uma reunião do conselho geral. 

       O Conselho Geral 


