Síntese dos assuntos tratados e deliberações do Conselho Geral de 28 de
outubro
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto um:- Aprovação do Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades-Ponto dois:- Análise do Relatório de Avaliação Externa---------------------------------------Ponto três: - Análise do Diagnóstico Organizacional -------------------------------------------Ponto quatro:- Aprovação do Plano Anual de Atividades-----------------------------------------SÍNTESE
A Presidente do Conselho geral, dirigindo-se aos representantes da Autarquia,
apresentou a sua disponibilidade, certa de que será secundada por muitos professores
no seio do Agrupamento, para prestar, ao nível da educação, os serviços que a
Câmara Municipal entender convenientes, na eventualidade de o Concelho de Sintra
receber refugiados que diariamente chegam à Europa, fugidos do terror da Guerra.
Sabendo que são as autarquias que estão na base da organização da receção dos
mesmos, seria incompreensível que um Agrupamento com provas dadas ao nível da
multiculturalidade e da integração, não dissesse presente no esforço de apoio a essas
pessoas.
A presidente do Conselho Geral questionou a autarquia relativamente à resposta
existente face à necessidade verificada da existência de uma via de ensino de adultos
na zona de inserção das escolas do Agrupamento. Enfatizou que há necessidade dessa
oferta que poderá ter efeitos positivos ao nível da capacitação de muitos pais e
encarregados de educação, para intervir na educação dos seus filhos visto não
usufruírem da informação veiculada pela escola, em virtude de situações de
analfabetismo.
Face à complexidade da Ordem de Trabalhos e ao facto de que alguns dos
documentos não terem sido disponibilizados com a necessária antecedência, a
Presidente do Conselho Geral propôs como metodologia para a presente reunião que
os mesmos fossem apresentados e apreciados na generalidade, cabendo à comissão do
Conselho Geral, já constituída, a análise em pormenor da qual será dada informação
escrita aos elementos do Conselho Geral e à Comunidade Educativa.
Ponto um Aprovação do Relatório Final de Execução do Plano Anual de
Atividades:
Foi aprovado o Relatório Final do Plano Anual de Atividades. O Conselho Geral em
comissão procederá a uma análise detalhada deste documento em sede de comissão
do qual publicará uma síntese.
O Conselho geral recomenda que o conteúdo deste documento seja usado como
instrumento de planificação de atividades a integrar nos planos anuais e plurianuais
de atividades do agrupamento.
Ponto dois:- Análise do Relatório de Avaliação Externa
O conteúdo do relatório era o esperado de acordo com a diretora que não deixou de
afirmar alguma injustiça no peso relativo dos domínios em avaliação;
A presidente do Conselho Geral declarou que é necessário fazer uma leitura mais
pormenorizada aferindo não só os pontos fortes e fragilidades mas dando ênfase ao
próprio discurso pois ele é bem revelador da orientação geral das ações que se devem
empreender.
Reafirmou a necessidade de sabermos comunicar com maior rigor o que fazemos pois
algumas conclusões tiradas pela equipa são inexatas, tal como a apresentação das
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estratégias cooperativas de aprendizagem e dos Planos Individuais de trabalho como
opções recentes.
Concluiu que dado o tempo necessário para empreender a análise necessária, a
mesma será realizada em sede de comissão, sendo da mesma dado conhecimento
pleno à comunidade;
Ponto três: - Análise do Diagnóstico Organizacional- Foi apresentado o documento
datado de 15 de julho e que foi oportunamente enviado. O documento é muito
extenso pelo que uma parte dos elementos do Conselho Geral não completaram a sua
leitura.
O documento foi apreciado relativamente ao grau de participação dos intervenientes e
evolução do processo de autoavaliação. Foi solicitado que uma análise detalhada
tendo em vista a elaboração de uma síntese se realizasse posteriormente dado o
adiantado da hora e a urgência de aprovação do Plano Anual de Atividades.
A Presidente do Conselho Geral dada a natureza do documento, a sua extensão e as
responsabilidades que este órgão tem de realizar a sua apreciação, responsabilizou-se
pela sua análise não sem reiterar que o mesmo deve ser apresentado de forma
adequada, adaptada ao público-alvo. Pela parte do Conselho Geral a análise e
recomendações serão lavradas em texto e apresentadas, em documento específico à
comunidade.
Dando cumprimento ao ponto quatro- Aprovação do Plano Anual de Atividades, a
Diretora Professora Lurdes Brás, procedeu à apresentação do Plano Anual de
Atividades, referenciando que já estão contemplados critérios resultantes da
avaliação externa, bem como debilidades da avaliação diagnóstica. A diretora
informou ainda que falta agregar algumas visitas de estudo, bem como algumas
atividades dependentes do tratamento a ser feito pelas diversas equipas de trabalho.
A presidente do Conselho Geral referiu que o documento não cumpre, ainda, as
orientações do Conselho Geral uma vez que não estão explícitos indicadores e
critérios de avaliação. A diretora explicou que a sua operacionalização se tem
revelado trabalhosa e difícil, no entanto, tendo em atenção as regras decorrentes da
aplicação do POC educação é de toda a urgência a aprovação das atividades nele
inscritas para que o financiamento das mesmas se possa concretizar. O Conselho
geral compreende esta urgência e decidiu aprovar as atividades do Plano Anual de
Atividades. Em próxima reunião plenária, que deverá ser antecedida pelo trabalho de
avaliação em comissão, serão aprovados os indicadores e critérios de avaliação dos
projetos e atividades.
A diretora referiu ainda a preparação que está a ser realizada da cerimónia de entrega
dos prémios de valor e excelência para a qual convidou os elementos do Conselho
Geral que logo que seja possível receberão um convite formal.
Pelo Conselho Geral
A Presidente
Manuela Rebelo

