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N.º 3 

 
 

Conselho Geral 

 
Deliberações tomadas em reunião plenária  

de 18/ 03/ 14 
 

1. O Conselho Geral procedeu à apreciação do Relatório Preliminar (R.P.) 

apresentado pelo Gabinete de Segurança, referente ao simulacro contra 

riscos de Incêndio, realizado a 27 de fevereiro último, no qual constam os 

resultados estatísticos (total de pessoas evacuadas vs tempo de evacuação 

nos diversos procedimentos efetuados entre o acionamento das sirenes e a 

ordem de desmobilização), bem como a eficácia dos recursos materiais e dos 

recursos humanos. 

 

Constatou-se que “A realização do simulacro correspondeu aos objetivos pré-

definidos para este exercício. Do ponto de vista interno, o exercício correu 

bem e, do ponto de vista externo, a participação dos bombeiros de Agualva-

Cacém e do Serviço Municipal de Proteção Civil foi muito útil. Neste âmbito, 

após a reunião de avaliação do simulacro, os elementos da Proteção Civil 

acompanhados, também, por um elemento dos bombeiros procederam a uma 

vistoria do campo de jogos principal, da zona de acesso ao bar dos alunos e 

da zona de ligação do edifício principal à sala D09 e das respetivas coberturas 

devido às fragilidades estruturais que estes espaços apresentam. A Escola 

aguarda o envio do relatório elaborado pelo Serviço Municipal de Proteção 

Civil, tendo solicitado urgência na elaboração do mesmo.” (R.P., p.2). 

 

2. No uso das suas competências definidas na Portaria n.º 266/ 2012, de 30 de 

agosto, o Conselho Geral da Escola Secundária Ferreira Dias definiu e 

aprovou, por unanimidade, os Critérios de Avaliação Interna do 

Desempenho do Diretor. Esta avaliação far-se-á através da apreciação do 

seu relatório de autoavaliação, previsto no artigo 7.º da Portaria n.º 

266/2012, de 30 de Agosto, tendo como referência os seguintes parâmetros: 

  

a) COMPROMISSOS – incidência sobre o grau de cumprimento de cada 

conteúdo assumido na Carta de Missão do Diretor, tendo por base os 



2 

 

indicadores de medida assumidos em termos de eficácia, eficiência e 

qualidade, com uma ponderação final de 50%;  

  

b) COMPETÊNCIAS – incidência sobre cada um dos conteúdos ao nível das 

competências de gestão, liderança, visão estratégica e representação 

externa demonstradas, com uma ponderação final de 30%;  

 

c) FORMAÇÃO CONTINUA – realizada nos termos da alínea c) do n.º2 do 

artigo 37.º do ECD, com uma ponderação final de 20%.  

 
 

3. Ao abrigo da Portaria supracitada, que regulamenta a avaliação de 

desempenho docente do Diretor, o Conselho Geral procedeu à análise, 

aprovação, por unanimidade, e validação da Carta de Missão do Diretor da 

Escola, onde estão explicitados de modo claro e objetivo os grandes 

compromissos que pretende concretizar durante a vigência do seu mandato, 

designadamente, os resultados que pretende alcançar no quadro da 

concretização do projeto educativo, do plano anual de atividades, bem como 

da gestão dos respetivos recursos humanos, financeiros e materiais. 

 

Este documento, consubstanciado nos princípios educativos e pedagógicos 

que motivaram o Projeto de Intervenção com que o Diretor se candidatou ao 

lugar que ocupa, identifica 7 áreas de compromissos que são as seguintes: 1: 

Educativos; 2: Organizacionais/Administrativos; 3: Com a 

Comunidade e as famílias; 4: Formação/atualização; 5: Autoavaliação 

e Melhoria; 6: Comunicação; 7: Segurança. 

 

Ambos os documentos (Critérios de Avaliação Interna do Desempenho do 

Diretor e Carta de Missão) se encontram disponíveis para consulta na página 

da Escola. 

 

4. O Conselho Geral procedeu à apreciação do Relatório Intermédio do Plano 

Anual de Atividades, referente às atividades desenvolvidads pelos 

departamentos curriculares e grupos pedagógicos no primeiro semestre do 

ano letivo em curso, tomando como fonte os dados disponibilizados pela 

Plataforma GARE, de acordo com a tipologia de registo que a mesma requer. 

Assim, foram considerados os seguintes aspetos: 
- Atividades por Departamento/Grupo pedagógico/estrutura/destinatário/ 

 tipologia, considerando o número de atividades propostas/realizadas, não 

realizadas e razões da não realização; 

- Formas de divulgação das atividades (oral, impressa, web, outras); 

- Atividades por período letivo; 
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- Avaliação das atividades realizadas (avaliadas/não avaliadas); 

- Níveis de concretização dos objetivos definidos; 

- Níveis de participação do público alvo; 

- Grau de satifação dos dinamizadores; 

- Articulação com o PEE; 

- Custos estimados por escola/departamento/estrutura; 

- Custos efetivos por Escola/departamento/estrutura. 

 

Em conclusão, o Relatório Intermédio do PAA da Escola, relativo ao primeiro 

semestre do ano em curso permite “dar conta da complexidade 

organizacional da Escola, apresentando num documento integrador e numa 

visão unificada o muito trabalho que é desenvolvido pelos docentes na 

componente não letiva do seu serviço”. (Relatório Intermédio do PAA, p.18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

Ana Paula O. Cunha 

 

 

 


