
                  
 
 

CONSELHO GERAL 
 

REUNIÃO DE 6 DE novembro DE 2018 
 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES 
 

 
Ponto 1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 
 
A ata foi aprovada  por unanimidade  
 
Ponto 2 – Apreciação e aprovação do Projeto Educativo do Agrupamento 

 
O professor Fernando Gameiro, Coordenador da Equipa de Monitorização do Projeto 

Educativo, marcou presença neste plenário, prestando esclarecimentos acerca do processo de 

elaboração do referido documento. O Diretor do Agrupamento intentou num breve balanço 

relativo aos quatro anos de gestão apresentando esquematicamente o seu Plano Estratégico 

de intervenção, desde a coexistência dos  Projetos Educativos do  Agrupamento  de Escolas 

nº2 e da Escola Secundária Gabriel Pereira,  passando pela elaboração de um diagnóstico   que 

sustentou as várias medidas constantes do   seu Projeto de Intervenção. Deste foi dado 

destaque ao Programa AVES e ao Programa de Promoção do Sucesso Escolar. A avaliação do 

Projeto de Intervenção  e a elaboração de um Plano de Melhoria  marcaram  um novo ciclo no 

Agrupamento  que culminou com a construção do Novo Projeto Educativo do Agrupamento de 

Escolas Gabriel Pereira,  a vigorar até  ao ano de dois mil e vinte e um, e que contem, para 

além da missão, da visão e dos valores, as orientações estratégicas de resposta às 

necessidades do meio. 

Após reconhecimento do excelente trabalho desenvolvido pela equipa coordenada pelo 

professor Fernando Gameiro, o novo Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Gabriel 

Pereira para o próximo triénio, intitulado “ Conhecer, intervir , incluir”, foi aprovado por 

unanimidade 

A presidente do Conselho geral sugeriu alguns aspetos a observar no Projeto Educativo, 

nomeadamente no que se refere à divulgação, monitorização e avaliação deste documento 

orientador agora aprovado. No que concerne à sua divulgação à comunidade educativa em 

geral, propôs que esta fosse efetuada disponibilizando o Projeto Educativo na página 



eletrónica do Agrupamento. Relativamente à tomada de conhecimento do Projeto Educativo 

pelo alunos, propôs que, no início de cada ano letivo, os diretores de turma realizem diversas 

atividades, de exploração e valorização do documento. Salientou, ainda, a importância da 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, enquanto potencial veiculadora das metas e 

objetivos que norteiam aquele documento. 

Relativamente à monitorização do Projeto Educativo, a senhora Presidente salientou a 

importância do acompanhamento   das estratégias e atividades realizadas, alicerçado na  

recolha e tratamento de dados  das atividades desenvolvidas. Este acompanhamento poderá 

ter um caráter descritivo e qualitativo sob a forma de balanço intercalar. Dos balanços 

intercalares (anuais ou a meio de ciclo de vigência do Projeto Educativo), ocorridos em sede de 

Conselho Pedagógico e apresentados em Conselho Geral, poderá resultar a necessidade de 

reajuste do documento. 

A avaliação ocorrerá no termo da vigência do Projeto Educativo, devendo incidir sobre as 

mudanças  operadas (concretas, instaladas e verificadas),  no contexto de partida, bem como 

na concretização dos objetivos e das metas agora traçadas. 

O plenário manifestou, por unanimidade, concordância com as  propostas apresentadas pela 

Presidente. 

 
Ponto 3 – Informações. 

A Presidente deste conselho prestou as seguintes informações: 

- No decurso do período eleitoral foi lido aos alunos um comunicado de sensibilização para a 

apresentação de uma lista de alunos candidatos a representantes no Conselho Geral. 

 

- Até à data os Serviços Administrativos não rececionaram nenhuma lista de candidatura. 

 

- Os cadernos eleitorais de Pessoal Docente, Pessoal Não Docente e de Alunos   passaram a 

definitivos sem a apresentação de qualquer reclamação. 

 

- A Comissão Permanente reuniu no dia vinte e quatro de outubro do corrente ano, a fim de 

analisar e redigir uma resposta ao pedido de recurso apresentado pelo professor Joaquim 

Simplício N. F. Simões, relativo a distribuição de serviço docente. Foi disponibilizada ao 

plenário toda a documentação de análise do recurso interposto e foram explicados aos 

senhores conselheiros os motivos da resposta não favorável à pretensão apresentada pelo 

signatário; 

 



-  A APF, no âmbito do Projeto Banda Larga promove  ações de formação dirigidas aos 

membros da Comunidade Educativa, sobre questões de género e diversidade sexual e saúde 

sexual, violência no namoro,  Prevenção do Abuso Sexual Infantil e Sexualidade na Web.  

 

O Diretor prestou as informações constantes da síntese da reunião do último Conselho 

Pedagógico. 

 
Ponto 4 - Balanço da atividade desenvolvida pelo Conselho Geral. 

 
A Presidente do Conselho Geral fez um balanço da atividade desenvolvida por este órgão, 

desde vinte e nove de janeiro de dois mil e quinze, data da tomada de posse dos membros 

eleitos, representantes do Pessoal Docente, do Pessoal Não Docente e dos Alunos, sob a 

presidência do professor Luís Xavier, àquela data, presidente do Conselho Geral Transitório.  

Em retrospetiva, do exercício das competências próprias do Conselho Geral durante a 

presidência do Professor Joaquim Félix, foi dado destaque à constituição e funcionamento das 

Comissões Permanente e Especializada; à apreciação e aprovação das várias propostas 

apresentadas pelo Diretor; à apreciação e aprovação dos relatórios dos Planos Anuais de 

Atividades; às deliberações sobre as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento anual 

do Agrupamento e apreciação e aprovação  dos relatórios de Contas de Gerência; à aprovação 

de critérios para a elaboração de horários; ao acompanhamento do Programa AVES; à 

apreciação de relatórios da Equipa de Autoavaliação, das Medidas de Promoção do Sucesso 

Escolar implementadas no Agrupamento e  do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 

e  à revisão do Regulamento Interno do Agrupamento. O professor Joaquim Félix abdicou da 

presidência do Conselho Geral, e em dezassete de abril de dois mil e dezoito, após eleição, 

este órgão passou a ser presidido pela conselheira Maria Ilda Serrano. Nessa data foi decidida 

a recondução do Diretor deste Agrupamento.  

Daí em diante realizaram-se seis reuniões plenárias, merecendo especial referência a tomada 

de posse do diretor em dezanove de junho de dois mil e dezoito; o acompanhamento e a 

participação na execução  da proposta do novo  Projeto Educativo; a preparação  e abertura do 

Processo Eleitoral para novo Conselho Geral e a  apreciação e aprovação do novo Projeto 

Educativo do Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira. 

Neste seguimento, a senhora Presidente prestou, ainda, homenagem ao professor Joaquim 

Félix, enquanto Presidente deste Conselho Geral que, por motivos de força maior, teve de 

abdicar do cargo. Agradeceu a todos os conselheiros o esforço e o empenho evidenciados ao 

longo do quadriénio de dois mil e catorze barra dois mil e dezoito, salientando uma avaliação 



muito positiva da atividade deste órgão. A mesma avaliação foi partilhada pelos restantes 

conselheiros. 

O Conselheiro António Ricardo Mira, representante da Universidade de Évora informou os 

presentes de que não vai continuar a representar a universidade neste órgão. Considerando 

que, passados vários anos como representante daquela instituição chegou o momento de 

encerrar o ciclo, desejou  a todos  a continuidade de excelente trabalho  e agradeceu, ainda, 

todas as gentilezas a si dirigidas. 

A conselheira Mariana Candeias, representante da Associação Comercial de Évora, agradeceu 

a forma como foi recebida por este plenário e manifestou a sua disponibilidade para continuar 

a colaborar com este Agrupamento. 

 

 
 
 
 
A Presidente do Conselho Geral                                                     A Secretária 
 
           Ilda Serrano                                                                                Carla Rato 


