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N.º 7 

 
 

Conselho Geral 

 
Deliberações tomadas em reunião plenária  

de 28/ 10/ 14 
 

 

 

1. O Conselho Geral definiu e aprovou, por unanimidade, o seu Plano Anual de 

Atividades para o presente ano letivo. Este documento integra a 

calendarização das reuniões ordinárias, bem como a identificação das 

atribuições e competências deste órgão, definidas na lei; a manutenção do 

programa “A Escola em Debate”, com o agendamento das duas sessões já 

propostas no ano letivo transato – não concretizadas por falta de 

disponibilidade de agenda – estando, a primeira, que incidirá na área da 

“Ação Social Escolar”, prevista para o 1.º período e, a segunda, sobre “Os 

Documentos Estruturantes da Escola”, agendada para o 2.º período. 

 

Decidiu ainda, este órgão, manter a publicação do presente Boletim 

Informativo, elaborado pela presidente do Conselho Geral com a colaboração 

dos conselheiros, que será divulgado a toda a comunidade escolar, após cada 

reunião do Conselho Geral, e colocado na página da Escola para consulta 

pública. 

 

2. O Conselho Geral procedeu à apreciação do “Relatório Final” da execução 

do Plano Anual de Atividades, referente ao anterior ano letivo, centrado 

nas atividades desenvolvidas pelos departamentos curriculares, órgãos 

pedagógicos e estruturas de apoio e supervisão pedagógica – estruturas 

orientadas especificamente para o desenvolvimento de atividades com os 

alunos (exceptuando-se a análise e tratamento de informação relativa aos 

resultados escolares). Os dados analisados no presente relatório foram 

obtidos, exclusivamente, a partir da Plataforma GARE, no final do ano letivo. 
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No tratamento da informação, foram abordados os seguintes itens facultados 

pela Plataforma: 

 número e estado das atividades; 

 avaliação das atividades; 

 atividades por Departamento/Grupos Pedagógicos e outras 

Estruturas; 

 atividades por destinatário; 

 tipologia das atividades; 

 articulação das atividades com os compromissos estratégicos do PE; 

 custos das atividades. 

 

Foram ainda apreciados os resultados das Candidaturas de projetos à Medida 

4, dos Concursos dinamizados e dos Prémios obtidos pela Escola. 

 

O presente relatório permite dar conta da complexidade organizacional da 

Escola, apresentando, num documento integrador e numa visão unificada, o 

imenso trabalho que é desenvolvido pelos docentes e alunos, e o contínuo 

investimento em variadas atividades de enriquecimento curricular, que 

garantem a todos os atores da comunidade educativa uma permanente 

dinâmica de interação.  

 

O Conselho Geral corroborou e reforçou a reflexão final, inscrita no 

documento em análise, de que é necessária “uma melhor clarificação quanto 

aos custos das atividades, nomeadamente nas receitas próprias da atividade/ 

financiamento da Escola/ financiamento de outras instituições.”. 

 

O CG aprovou, por unanimidade, o Relatório Final da execução do PAA de 

2013/14. 

 

3. O Plano Anual de Atividades elaborado pelo Diretor da Escola, em 

obediência aos compromissos estratégicos e princípios orientadores que 

constam do atual PE, bem como os critérios para a participação em 

atividades, definidos e aprovados pelo Conselho Geral, materializa um 

conjunto de atividades diversificadas e de propostas educativas não 

curriculares, provenientes de todos os Departamentos Curriculares, Clubes, 

Núcleos, Projetos e Serviços, aprovadas em Conselho Pedagógico, tendo 

como primordial preocupação a melhoria da qualidade do ensino e das 

aprendizagens na Escola Secundária Ferreira Dias. 
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O Plano Anual de Atividades está organizado de modo a tornar percetíveis os 

mecanismos de divulgação, acompanhamento e avaliação do mesmo, 

estabelecendo as bases e orientações para a realização dos relatórios de 

avaliação, com recurso à Plataforma “GARE”, base de dados para lançamento 

e balanço das atividades. 

 

Depois de emitido o parecer do Conselho Pedagógico, o Plano Anual de 

Atividades foi submetido à aprovação do Conselho Geral, nos termos da 

alínea e) do n.º1 do artigo 13.º. 

 

O Conselho Geral verificou que a identificação das atividades propostas, sob 

a forma de tabela, evidencia o alinhamento do PAA com o Projeto Educativo, 

respondendo aos compromissos estratégicos nele definidos. 

 

            Posto à votação, o Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2014-15 foi 

aprovado por unanimidade. 

 

4. Por decisão da presidente do CG foram ainda tratados dois documentos, que 

depois de distribuídos a todos os membros deste órgão foram alvo de discussão, 

designadamente: 

 

– “Efeitos da distribuição de outras tarefas, que não as previstas no Plano da 

Matemática, aos docentes do grupo 500”. – Foram esclarecidos e retificados 

alguns dados do documento, entendendo o CG nada haver de ilegal na 

distribuição de serviço e que a mesma não compromete o apoio aos alunos, já 

que os mesmos beneficiam de apoio a Matemática na componente de oferta de 

escola, no ensino básico e Apoio Pedagógico Acrescido nos 9º, 10º, 11º e 12º 

anos em todas as turmas. 

 

– “Proposta de Plano de Atividades da Lista A, candidata a todos os órgãos 

Sociais da Associação de Pais e EE da Escola”, – documento distribuído em 

assembleia de pais, que mereceu deste órgão a sua desaprovação e uma 

chamada de atenção para a linguagem utilizada e para a incorreção na forma 

como se refere ao Sr. Diretor da Escola.  

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

Ana Paula O. Cunha 

 


