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CONSELHO GERAL 

REUNIÃO DE 11 DE  JULHO DE 2018 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES 

Ponto 1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

Pontos prévios à ordem de trabalhos: 

 De acordo com o estipulado no ponto 2 do artigo 13º do Regimento do Conselho Geral, o plenário 
manifestou, por unanimidade, concordância com o pedido de renúncia à vaga de Conselheira 
apresentado pela professora Patrícia Stubner Honrado Lucas Antunes. A renunciante será substituída 
nos termos do artigo 10º do Regimento do CG, pela professora Felicidade Rosa Pinto Ferrão. 
 

 Sob proposta da Presidente, a professora Carla Maria Martins Rato, foi eleita, por unanimidade, 
Secretária do Conselho Geral. 

 

Ponto 2- Apreciação e aprovação do relatório final do Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 

A Coordenadora da Equipa de Monitorização do Plano de Atividades e de Acompanhamento de Projetos, 

professora Isabel Carreira fez uma apresentação em Power Point sobre o Plano Anual de Atividades de 

2017/2018. A apresentação incidiu sobre a diversidade de atividades realizadas, bem como os vários projetos 

desenvolvidos, com especial ênfase nos Projetos de Flexibilidade Curricular implementados nos anos iniciais 

de ciclo. Foram apontados os pontos fortes, os pontos fracos/desafios e propostas de melhoria. 

Desta apresentação destacou-se a multiplicidade de atividades realizadas envolvendo a comunidade 

educativa, a colaboração de várias entidades exteriores à escola e a visibilidade pública de várias atividades e 

projetos. 

 

Ponto 3- Apreciação dos critérios gerais de organização dos horários e de distribuição do serviço docente. 

Não foi possível cumprir este ponto da ordem de trabalhos devido a publicação tardia do Decreto –Lei 
nº55/2018, de 6 de julho, que estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, bem como a 
operacionalização e avaliação das aprendizagens, e do Despacho Normativo 10-B/2018, de 6 de julho  que 
define as regras de organização do ano letivo. No entanto a presidente do CG apresentou os critérios que estão 
explanados no documento Planos de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo salientando os aspetos que 
serão atualizados/ajustados à luz dos normativos legais recentemente publicados.  

O Diretor informou que o resultado da consulta aos docentes do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário foi favorável à continuidade no próximo ano letivo da unidade letiva de 50 minutos. No que diz 
respeito à grelha horária está decidido que   as aulas serão organizadas em segmentos de 50 minutos ou blocos 
de 100 minutos, separados por intervalos de tempo cuja duração nunca será inferior a 10 minutos, estando 
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ainda  em análise  a possibilidade de intervalos mais alargados : dois intervalos com duração de 15 minutos 
cada ou um intervalo com duração de 20 minutos. 

 

Ponto 4- Aprovação do Plano de Atividades de Enriquecimento Curricular 2018/2019 

A Conselheira Olga Paixão Sola, representante do Município de Évora apresentou uma Proposta de Programa 
Educativo local no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular para o biénio 2018 – 2020. 

Neste documento ficou expresso o seguinte : 

 A intenção do Município de Évora continuar a ser a entidade promotora do Programa de Atividades 
de Enriquecimento Curricular, em parceria com os Agrupamentos de Escolas de Évora. 

 As atividades a integrar no programa educativo serão apresentadas numa perspetiva de complemento 
educativo, contribuindo para o enriquecimento da educação não formal, devendo ser encaradas como 
atividades complementares essencialmente lúdicas. 

 As premissas que estão na base do programa. 

 O modelo do Programa educativo local que apresenta três valências: valência 1- Atividade Física e 
Desportiva; valência 2- Atividade Sócio-Cultural e valência 3 – Atividade Cidadania e Ambiente. 
 

O  Plano de AEC  do nosso agrupamento para o próximo ano letivo  será elaborado à luz do plano 
apresentado pelo Município e será objeto de aprovação na próxima reunião de CG a realizar no início do 
ano letivo 2018/2019. 

 

Ponto 5- Aprovação do mapa de férias do Diretor 

O mapa de férias do Diretor foi aprovado, por unanimidade. 

 

Ponto 6- Apreciação do Relatório do GMPD-2017/2018 

A Coordenadora do GMPD, professora Maria Ilda Serrano, apresentou o estudo da indisciplina para o presente 
ano letivo e fez uma análise comparativa dos dados da indisciplina no nosso agrupamento relativos aos anos 
letivos 15/16, 16/17 e 17/18. Neste estudo foram utilizados como indicadores o Total de Registos de 
Ocorrências/Comportamento  fora e dentro da sala de aula, por ano letivo, por  ciclo e por ano de escolaridade, 
o número de Medidas Disciplinares Corretivas  aplicadas - Ordem de Saída de Sala de Aula e Realização de 
Tarefas e Atividades de Integração, por ano letivo, por ciclo e por ano de escolaridade   e ainda  o número de 
Medidas Disciplinares Sancionatórias aplicadas – Suspensão até 3 dias e suspensão entre 4 e 12 dias, por ano 
letivo, por ciclo e por ano de escolaridade .   

Desta análise merecem destaque os seguintes aspetos: 

 ao longo dos últimos três anos registou-se: 
 uma redução das situações de indisciplina no Agrupamento;  
 uma melhoria bastante significativa na indisciplina fora da sala de aula com forte impacto 

na Escola Básica André de Resende; 
 uma redução do número de medidas disciplinares corretivas e sancionatórias;    
 uma redução do número de alunos a quem estas medidas  disciplinares foram aplicadas.  

 Foram apontados como principais fatores responsáveis para esta variação: 
 a criação da Sala de Integração na Escola Básica André de Resende;  
 o aumento da “atenção” dos Conselhos de Turma, cujos professores criaram hábitos de 

registar os comportamentos dos alunos no INOVAR; 
 o reconhecimento da importância desses registos na comunicação com os Diretores de Turma, 

com o GMPD e com a Direção; 
 as várias medidas de promoção do sucesso escolar implementadas no Agrupamento; 
 o trabalho de Coordenação de Estabelecimento;  
 o trabalho dos Assistentes Operacionais cada vez mais sensibilizados para a importância da 

sua função; 
 o papel dos Diretores de Turma na interação escola – família. 
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 Em 2017/2018 destacam-se pelo número de ocorrências de natureza disciplinar uma turma do 1º ciclo, 
três turmas do 2º ciclo, a turma PIEF e três turmas do ensino secundário (Cursos Cientifico–
humanísticos e Ensino Profissional). A maior parte das situações registam-se com alunos que, a maior 
parte das vezes e tal como as suas famílias, desvalorizam a escola e as aprendizagens. 

 

Ponto 7- Informações 

 A Presidente do Conselho Geral procedeu à leitura do Louvor atribuído à professora Conceição Duarte, pelo 
excelente serviço prestado neste órgão, na qualidade de Secretária, o qual obteve a aprovação, por 
unanimidade, dos conselheiros presentes. 

O Diretor prestou as seguintes informações: 

 no dia 10 de julho do corrente ano, foram realizadas as Primeiras Jornadas Pedagógicas, do 
Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira. Estas jornadas tiveram como princípio subjacente o 
Programa de Autonomia e Flexibilidade Curricular das Escolas, as quais incidiram na criação de diversos 
grupos de trabalho, distribuídos por várias salas e posterior apresentação/reflexão dos documentos 
construídos, 
Foi salientada a importância do acontecimento, que se revelou bastante produtivo, porquanto 
promoveu a partilha de experiências pedagógicas e de perspetivas dos docentes relativamente à 
Educação, conduzindo à reflexão das mesmas. 
As jornadas contaram também com a colaboração de alguns alunos do 1ºCiclo, como exemplo “in loco” 
do trabalho realizado em regime de coadjuvação, nalgumas disciplinas, neste Agrupamento. 
Aquando do términus dos trabalhos, o Senhor Secretário de Estado da Educação, Dr. João Costa, 
aprouve-nos com a sua presença, a fim de nos transmitir o seu apreço pelo trabalho que tem vindo a 
realizar-se no nosso Agrupamento, no âmbito do Programa de Autonomia e Flexibilidade Curricular. 
Mais informou o Senhor Diretor acerca da sua pretensão em acreditar as referidas Jornadas 
Pedagógicas e realizar uma segunda edição em setembro. 
 

 No próximo mês de setembro está prevista a inauguração de um Hangar no Aeródromo de Évora, 
resultado de uma parceria com a Câmara Municipal de Évora e a empresa AWA (Aeronautical Web 
Academy, Lda. Foi referido que este novo espaço constitui uma considerável mais valia, no âmbito do 
Curso Profissional de Aeronaves. 

 

 

 

 

Évora, 16 de julho de 2018 

 

 A Presidente do Conselho Geral                                                                                A Secretária 

      (Maria Ilda Lança Serrano)                                                                         (Carla Maria Martins Rato) 


