
                  
 
 

CONSELHO GERAL 
 

REUNIÃO DE 16 DE OUTUBRO DE 2018 
 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES 
 

 
Ponto 1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

 

A ata foi aprovada com dezasseis votos.  

 

Ponto 2 – Informações. 

 

O Senhor Diretor informou o plenário acerca dos seguintes assuntos: 

 

 O Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira foi autorizado a contratar um 

Assistente Operacional, três dias após a realização da última reunião de 

Conselho Geral; 

 

 As reuniões intercalares irão realizar-se entre dia cinco e nove de novembro. A 

reunião de preparação, que simultaneamente será dedicada à disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento, vai realizar-se no dia vinte e quatro de outubro, 

pelas dezassete horas e trinta minutos. Serão convocados os Coordenadores de 

Escola do Primeiro Ciclo, os professores de Cidadania e Desenvolvimento bem 

como os Diretores de Turma; 

 

 A componente de Cidadania e Desenvolvimento será implementada no ensino 

secundário nos termos da alínea d) do nº4 do artº 15º do dec. lei nº55/2018 de 

6 de julho:  



d) A abordagem, no âmbito das diferentes disciplinas da matriz, dos temas e 

projetos, sob coordenação de um dos professores da turma ou grupo de 

alunos; 

 

 No âmbito do Plano Anual de Atividades, o Agrupamento terá como tema 

aglutinador “Património Cultural e Natural”.  

 No segundo ciclo, no quinto ano, na sequência das reuniões de DAC, os 

diretores de Turma deste ano de escolaridade propuseram realizar um projeto 

intitulado “Uma Terra, uma Casa”, cujo produto final viria a ser apresentado à 

comunidade escolar no dia vinte e dois de maio, dia Internacional da Mãe 

Terra; 

 

 Cinema Cem Anos de Juventude (oficina de iniciação ao cinema no meio 

escolar), promovido pela Associação Cultural “Os Filhos de Lumière”, 

desenvolvido nas turmas do 5º A, B, E e F; 

 

 “Mais Vale Prevenir”, promovido pelo Tribunal de Contas e destinado aos 

alunos do primeiro ao décimo segundo ano de escolaridade. Será coordenado 

pelas professoras Margarida Amaral e Carla Santos;  

 

 “Educação Estética e Artística”, dinamizado pela Direção Geral de Educação e 

que terá como destinatários os professores do Primeiro Ciclo. A coordenadora 

será a professora Patrícia Lucas; 

 

 A primeira fase da atividade do “Corta Mato” será no dia catorze de novembro, 

do corrente ano. Solicita-se aos docentes a não marcação de testes para este 

dia; 

  

 A equipa responsável pela elaboração do Projeto Educativo do Agrupamento 

congratulou-se pelas várias propostas emanadas, quer dos subdepartamentos 

quer dos representantes dos encarregados de educação, uma vez que 



demonstra a envolvência de toda a comunidade, sentindo-o como uma 

identidade própria e comprometeu-se a filtrar e a incluir todas as iniciativas 

que se mostrem válidas e coerentes.  Face à vasta participação de toda a 

comunidade educativa e, deste modo, a equipa necessitar de mais tempo para 

redigir o documento final, foi adiada a sua entrega, estando a mesma prevista 

para o dia vinte e cinco de outubro, do corrente mês. 

 

Ponto 3 –Proposta de alteração do Ponto 1, Artigo 2º, do Regimento Interno do 

Conselho Geral. 

 

Tendo por base a caracterização da Educação de Adultos  no Agrupamento – a 

inexistência de turmas de alunos do Ensino Recorrente Noturno em regime presencial; 

várias   Modalidades de Formação  com percursos  de formação de duração muito 

variável; o número de alunos/formandos que frequentam os cursos EFA básico e 

Secundário – foi decidido por unanimidade, que o Conselho Geral passa a integrar  na 

sua composição dois representantes dos alunos do Ensino Secundário, eleitos por 

sufrágio direto, secreto e presencial do respetivo corpo eleitoral. 

 

Ponto 4 - Processo eleitoral para o Conselho Geral do Agrupamento: Aprovação do 

Regulamento Eleitoral e demais documentos, propostos pela Comissão Eleitoral. 

 

O Conselho Geral aprovou por unanimidade a data de vinte e nove de novembro 

para a realização das Assembleias Eleitorais de Pessoal Docente, de Pessoal Não 

Docente e de Alunos. 

 

Foram aprovados por unanimidade os seguintes documentos: 

 

 Aviso de Abertura do Processo Eleitoral; 

 Calendário Eleitoral; 

 Regulamento Eleitoral; 

 Convocatória de Assembleia Eleitoral de Pessoal Docente; 



 Convocatória de Assembleia Eleitoral de Pessoal Não Docente; 

 Convocatória de Assembleia Eleitoral de Alunos; 

 Modelo para apresentação de listas de Pessoal Docente, listas de Pessoal Não 

Docente e Listas de Alunos; 

 Boletins de voto. 

 

Ponto 5 – Apreciação do relatório da Medida 1 – Tutorias, do Plano de Ação 

Estratégica do Agrupamento para a Promoção do Sucesso Escolar – ano letivo 

2017/2018. 

 

Em 2017/2018   foram propostos para o Apoio Tutorial um total de cinquenta e quatro 

alunos e destes, quarenta e nove frequentaram com assiduidade as sessões de tutoria 

promovidas em grupo por um total de seis professores tutores. 

A professora Ilda Serrano, Coordenadora da Medida 1, fez uma avaliação do impacto 

do Apoio Tutorial específico na Assiduidade, no Comportamento e nos Resultados 

Escolares dos tutorandos. Dessa avaliação, destacam-se os seguintes aspetos: 

 Impacto ao nível da assiduidade - O indicador utilizado foi o número de faltas 

injustificadas para cada tutorando por ano letivo. 

Em 2017/2018 o impacto sobre progressão ao nível da assiduidade foi 

MODERADO. 

 

 Impacto global da tutoria no comportamento - O indicador utilizado foi o 

número de medidas disciplinares aplicadas a cada tutorando por ano letivo. 

Em 2017/2018 o impacto sobre a progressão ao nível do comportamento foi 

MODERADO. 

 

 Impacto nos resultados escolares - O indicador utilizado foi a situação de 

Transição/Aprovação, Não transição/Não aprovação para cada tutorando na 

avaliação final do ano letivo. 

Em 2017/2018 o impacto sobre a progressão ao nível do aproveitamento foi 

FORTE. 

 



 Todos os conselhos de turma fizeram uma avaliação positiva do impacto da 

medida Apoio Tutorial Específico e recomendaram a continuidade desta 

medida para os vários grupos de alunos e apresentaram novas propostas para 

o ano letivo 2018/2019. 

 A maioria dos alunos disse querer continuar a beneficiar da TUTORIA. 

 

Ponto 6- Outros assuntos. 

 

A Presidente do Conselho Geral deu a conhecer um pedido de recurso apresentado 

pelo professor Joaquim Simplício Neto Fadista Simões, relativo à distribuição de 

serviço docente. O pedido foi rececionado, por email, no dia quinze de outubro, pelo 

que, não sendo possível cumprir o estipulado no ponto 6, do artigo 6º, do Regimento 

do Conselho Geral, foi decidido, por unanimidade, que o recurso será apreciado e 

decidido em reunião da Comissão Permanente do Conselho Geral, agendada para o dia 

vinte e quatro de outubro de dois mil e dezoito. 

 

 

A Presidente do Conselho Geral,                                                     A Secretária, 

 

           Ilda Serrano                                                                     Carla Maria Martins Rato 


