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1.-No âmbito da revisão do Projeto Educativo (PE), foi nomeada uma responsável para
coordenar os trabalhos e uma equipa que deverá decidir uma calendarização para as
ações e as fases do processo. A Presidente do Conselho Geral deu conta das
reuniões de trabalho já realizadas em que esteve presente tendo informado que
facultou à equipa o resultado de um trabalho sobre construção de um Projeto
Educativo que foi produzido por um grupo de trabalho em que se incluía. O trabalho é
um guia muito minucioso e realizado tendo como referente o nosso Agrupamento. A
ação de formação tinha sido apresentada como necessidade de formação e realizada
no âmbito de Programa Nacional de Promoção do Sucesso Educativo e organizada
pela NOVAFOCO. Uma segunda reunião com a responsável pela Revisão do PE, teve
como objetivo a elaboração de questionários a colocar aos pais e encarregados de
educação dos alunos do nosso Agrupamento. A Presidente do Conselho Geral
informou que a metodologia de trabalho que se definiu garante a participação de toda
a comunidade educativa na construção do novo Projeto Educativo.
2, A presidente do Conselho Geral reuniu com responsável pela avaliação interna.
Foram analisadas as ações de melhoria que ainda estavam por concluir. Assim, do
levantamento realizado transitaram para este novo ciclo de avaliação interna as ações
relativas

à

articulação

curricular;

monitorização

das

práticas

pedagógicas;

planeamento da ação educativa; melhoria da integração do pessoal docente e não
docente; metas e objetivos da ação educativa e supervisão pedagógica. A avaliação
interna do agrupamento tem como inovadores indicadores sobre diferenciação
pedagógica, a inclusão dos objetivos e metas do Plano de Ação Estratégica nas fichas
de ação de melhoria, a monitorização dos resultados escolares e dos resultados
sociais, a comunicação e a liderança.
3. No que diz respeito à comunicação interna no seio do Agrupamento regista-se
melhoria.
4- Está a ser feita uma caracterização dos alunos das escolas relativamente a todos
os níveis de ensino.
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5. Aprovação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento foi referido que se trata
de

um instrumento da autonomia que operacionaliza o Projeto Educativo. Foi

resultado de um trabalho colaborativo da equipa que o dinamizou procurando seguir a
ideia de que os alunos são o ponto de partida e de chegada. À semelhança dos
anteriores PAAA, os objetivos que o norteiam são os do Projeto Educativo. No entanto
os mesmos não figuram nas tabelas que contém a listagem das atividades propostas o
que terá de ser corrigido. Considera-se que o Plano Anual de Atividades está muito
espartilhado e que as atividades comuns deveriam ser assumidas por todas as
escolas do agrupamento e assim aferidos os indicadores de forma a cumprirem os
objetivos.

Recomendação: O Plano Anual de Atividades do Agrupamento deve conter com
clareza, os objetivos do Projeto Educativo, incluir atividades de preparação do ano
letivo e/ou de monitorização da aplicação dos programas e supervisão pedagógica.
Deve ser realizado o exercício de avaliar como é que cada uma das atividades tem
impacto em cada um dos objetivos pelas quais estão organizadas. Não basta
quantificar as atividades realizadas. Alguns indicadores poderão fornecer dados
interessantes para avaliar as atividades mas, dificilmente, permitirão concluir sobre o
modo como contribuíram para melhorar os resultados escolares dos alunos. A grande
maioria das atividades constituem verdadeiro enriquecimento curricular o que está
adequado à população escolar a que nos dirigimos. Continua a olhar-se o PAA de
forma muito quantitativa, o desafio será o de criar formas de medir qualitativamente os
processos.

Recomendação: A senhora enfermeira Helena Rabaça, representante do Centro de
Saúde, considerou as ações integradas no PAAA importantes, mas que sente que os
alunos não têm um gabinete de saúde onde possam ir quando necessitam e que era
possível ele existir dinamizado por professores que articulassem com a equipa de
saúde escolar.
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Agualva Cacém aos sete de fevereiro de 2018

Pelo Conselho Geral
A Presidente
Manuela Rebelo

