
 

 
 

                       
Agrupamento de Escolas de Guia - Pombal 

 

REUNIÃO DE 01.07.2014 

SÍNTESE DE DELIBERAÇÕES E DECISÕES 
 

CONSELHO GERAL 
 

INFORMAÇÃO N.º1 

Divulgo as deliberações e decisões tomadas na reunião do Conselho Geral. 
 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 
2. Regimento do Conselho Geral; 
3. Intervenção do Diretor para informações diversas; 
4. Relatório da IGEC – Avaliação externa do Agrupamento; 
5. Apreciação dos critérios de organização de horários; 
6. Proposta de alteração ao RIA; 
7. Proposta dos critérios de avaliação do desempenho docente – Portaria n.º 266/2012 de 30 de 

agosto – Avaliação do desempenho do Diretor; 
8. Projeto de autonomia – Portaria n.º 265/2012 de 30 de agosto e Portaria n.º 44/2014 de 20 de 

fevereiro; 
9. Outros assuntos. 

Ponto 1 

 

● Aprovou-se a ata da reunião anterior - 3 junho 2014. 

● A Presidente apresentou uma breve explicação do Decreto – Lei n.º 137/2012, republicação do              

Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril que define o regime de gestão das escolas, no que                       
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respeita às Competências do Conselho Geral (Artigo 13º). Sem prejuízo das competências que lhe                  
sejam cometidas pelo RIA, compete ao Conselho Geral: 

a) Eleger o respetivo Presidente; 

b) Eleger o Diretor; 

c) Aprovar o Projeto Educativo, acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o regulamento interno da escola; 

e) Aprovar o plano anual de atividades; 

f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do PAAA; 

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 

h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 

i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no domínio da ação                 
social escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 

m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão; 

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

o) Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, culturais e desportivas;  

p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos tendo em vista o desenvolvimento do projeto educativo e o                
cumprimento do PAAA; 

q) Participar no processo de avaliação do Diretor; 

r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos; 

s) Aprovar o mapa de férias do Diretor. 

● Aprovou-se o Cronograma das reuniões ordinárias do Conselho Geral para o ano letivo 2014/2015. 
● Constitui-se uma Comissão de trabalho, formada por Anabela Neves, Alberto Diniz, Lídia Pedrosa,             

Graciana Costa, Jorge Capela, Susana Caiano e Filipa Pedrosa, para definir os critérios para a               
participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas e as linhas             
orientadoras do plano de execução das atividades do domínio da ação social escolar. 

O Sr.º Diretor afirmou que a Direção bem como a Chefe dos Serviços de Administração Escolar (SAE),                 
estarão disponíveis para apoiar. 

● A Página da escola apresenta um separador para o Conselho Geral para informar a comunidade de                

todas ações do mesmo - www.aeguia.edu.pt 
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● Foi apresentada a Carta dirigida à Ex.ª Sr.ª Delegada Regional da Direção de Serviços da Região                

Centro sobre Obras/recuperação de espaços. Após as intervenções dos Sr.º Diretor do            

Agrupamento, Sr.º Presidente da Câmara Municipal, Sr.º Representante do Grupo Desportivo Guiense            

e Sr.º Presidente da União de Freguesias da Guia, Ilha e Mata Mourisca, o Conselho Geral foi                 

unânime que se elabore um documento em concordância com a Câmara Municipal de Pombal da               

necessidade/recuperação de espaços e obras do Agrupamento. 

Ponto 2 
 

● Fez-se a análise da proposta para Regimento deste Órgão, contudo ficou para aprovação na próxima               
reunião.  

Ponto 3 

 

O Sr.º Diretor referiu que: 

● O modelo dos novos cartões do Agrupamento já está definido. 
● A formação do pessoal dos SAE está em andamento. 
● Os emails institucionais carecem de alteração do RIA, sobre o qual irá ser feita uma proposta ao                 

Conselho Pedagógico. 

Ponto 4 
 

● O relatório apresentado pela IGEC foi divulgado. Expressa os resultados da avaliação externa do              
Agrupamento de Escolas de Guia – Pombal, realizada pela equipa de avaliação, na sequência da               
visita efetuada entre 25 e 28 de março de 2014. As conclusões decorrem da análise dos documentos                 
fundamentais do Agrupamento, em especial da sua autoavaliação, dos indicadores de sucesso            
académico dos alunos, das respostas aos questionários de satisfação da comunidade e da realização              
de entrevistas. Os campos de análise incidiram em três domínios: RESULTADOS, PRESTAÇÃO DO             
SERVIÇO EDUCATIVO e LIDERANÇA E GESTÃO - foram avaliados com BOM. 

● Foram solicitados contributos para o contraditório contudo a Direção que atempadamente será            
elaborado o Plano de Ação de Melhoria (PAM). 

Ponto 5 
 

● O Sr.º Diretor explicou que os horários serão elaborados respeita ndo os normativos em vigor,              
Despacho Normativo n.º6/2014 de 26 de maio, mantendo o funcionamento do ano transato. Os              
elementos presentes do Conselho Geral fizeram a apreciação dos critérios explicados pelo Diretor a              
ter em conta na elaboração dos horários, emitindo um parecer favorável. 

Ponto 6 
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● Aprovou-se a alteração ao Regulamento Interno do Agrupamento, no que diz respeito ao Conselho              
Geral, a saber:  

     «Artigo 6.º - Composição 

        1. Este órgão é composto por 21 elementos, a saber: 

a) Sete representantes do corpo docente, garantindo sempre que possível, a representação de             
todos os ciclos e níveis de educação em funcionamento no AEG. 

b)       Dois representantes do corpo não docente. 

c)       Quatro representantes dos pais e encarregados de educação. 

d)       Três representantes da autarquia. 

e)       Três representantes da comunidade local. 

f)        Dois representantes dos alunos, do ensino secundário. 

2. Em caso de impedimento, os representantes das alíneas d) e e) poderão delegar a sua                
representação noutro elemento, desde que esta faça parte do universo que representa, através             
de comunicação expressamente feita para o efeito e dirigida ao Presidente do Conselho Geral.» 

Ponto 7 
 

● Após a ausência do Sr.º Diretor do Agrupamento, a proposta dos critérios de avaliação do Diretor foi                 

apresentada pela comissão de trabalho constituída na reunião anterior. Após analisados os critérios             

de avaliação do Diretor aprovaram-se por unanimidade. 

Ponto 8 
 

● Acerca deste ponto a Presidente sugeriu constituir uma Comissão Permanente – elaboração do             
contrato de autonomia em conjunto com a Equipa da Autoavaliação do Agrupamento. Atendendo ao              
ponto 4 do artigo 13º do Decreto Lei n.º 137/2012, a Presidente do CG entende que deve ser                  
constituída uma comissão permanente, na qual se delegará competências de acompanhamento da            
atividade da escola e que apresentará o balanço a este Órgão em tempo oportuno. Adiou-se a                
constituição para o início do próximo ano letivo. 

Ponto 9 
 

● A Presidente apresentou a sugestão da realização das reuniões em presidência aberta a qual foi               
aceite por todos. 

● A sala 1A irá ser reconfigurada para uma sala de reuniões. 
● O Sr.º Presidente da União de Freguesias da Guia, Ilha e Mata Mourisca informou que o Comandante                 

da GNR, Sr.º Sargento Ajudante RAUL MANUEL CARDOSO ANTUNES, foi transferido para Pombal. Por              
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proposta do Sr.º Manuel Serra, decidiu este conselho, por unanimidade, propor um voto de Louvor               
ao Senhor Sargento Ajudante RAUL MANUEL CARDOSO ANTUNES, pela abnegação, iniciativa e            
resultados na nossa comunidade estudantil. Este voto de Louvor será reencaminhado ao Posto da              
GNR da Guia, dirigido ao comando da GNR, e também ao Comando Territorial de Leiria. 

 

CGAEG, 01 de julho de 2014 

 A Presidente do Conselho Geral 

 Anabela da Mota Neves 
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