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N.º 9 

 
 

Conselho Geral 

 
Deliberações tomadas em reunião plenária  

de 28/ 04/ 15 
 

 A Escola foi galardoada com o Selo de Escola Voluntária em reconhecimento 

pelo excelente trabalho desenvolvido na área do voluntariado, no âmbito do 

Projeto Crescer Solidário, realizado em parceria com a Escola Ferreira de 

Castro. A cerimónia da entrega do prémio decorreu no dia 30 de abril, pelas 

quinze horas, no Teatro Thália, no Palácio das Laranjeiras, em Lisboa. 

 

 Foram discutidas novas formas de salientar à tutela a urgência de obras de 

fundo na Escola, reiterando o risco no seu adiamento ou não realização, pois 

apesar do esforço já realizado pela Direção, não existe previsão para o seu 

início.  

 

 Foi analisado o impacto do Gabinete de Integração e Apoio ao Aluno (GIAA), 

uma aposta da atual Direção, registando-se que o número de alunos 

encaminhados para este gabinete tem vindo a diminuir ao longo do tempo, 

atribuindo-se este facto à resolução expedita dos problemas surgidos, o que 

tem gerado uma melhoria do comportamento dos alunos. 

 

 Foi feito o ponto da situação relativamente ao serviço do refeitório, tendo-se 

registado ligeira melhoria na qualidade da comida, quanto ao aspeto e ao 

tempo de cozedura dos alimentos; contudo, a quantidade ainda continua a 

ser reduzida, pelo que se formulou o pedido ao Diretor da Escola para que 

apresente à Gertal a recomendação de aumentarem a quantidade da comida 

servida. 

 

 Foi reconhecida a melhoria da segurança no serviço de portaria, no rigoroso 

controlo das entradas e saídas da Escola e na identificação das pessoas. 
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1. O Conselho Geral procedeu à apreciação do Relatório Intermédio do Plano 

Anual de Atividades, referente às atividades desenvolvidas 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; 

- Avaliação das atividades realizadas (avaliadas/não avaliadas); 

- Níveis de concretização dos objetivos definidos; 

- Níveis de participação do público alvo; 

- Grau de satisfação dos dinamizadores; 

- Articulação com o PEE; 

- Custos estimados por escola/departamento/estrutura; 

- Custos efetivos por Escola/departamento/estrutura. 

 

Relativamente à articulação das atividades com os objetivos do PEE, foi feito 

o reparo de que os objetivos referidos não correspondem aos do atual PE, 

devendo a plataforma GARE proceder à atualização dos mesmos em 

conformidade com o PEE em vigência. 

 

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.20) 

 

2. Foram analisados os resultados do Relatório de Avaliação Externa 

elaborado pela IGEC, tendo o Conselho Geral centrado a sua preocupação na 

classificação de Suficiente, atribuída ao domínio dos Resultados, que reflete 

os resultados académicos e os resultados sociais. Foram questionadas as 

causas desta modesta avaliação, tendo a Presidente do Conselho Geral, na 

qualidade de professora, referido que, apesar de poder ter várias leituras, o 

critério adotado nesta avaliação não contempla aspetos que possam valorizar 

a Escola, referindo, a título de exemplo, o facto de todo o raciocínio da IGEC 

ter como referência a posição da Escola nos Rankings nacionais, ignorando os 

resultados internos. A presidente do Conselho Geral referiu também que o 

relatório se traduz numa apreciação redutora do trabalho da Escola, não 

abordando as diversas áreas representadas nos painéis constituídos para a 
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ação inspetiva, e que o presente relatório da IGEC perde em isenção, porque 

reproduz a voz do governo, induzindo a Escola, sob pretexto de boas práticas 

existentes, a oferecer mais cursos profissionais, fazendo tábua rasa daquilo 

que é a matriz da Escola, plasmada no seu Projeto Educativo. Também as 

propostas de melhoria são, tendenciosamente, canalizadas para as práticas 

em sala de aula, tendo em vista a área de intervenção que a IGEC se propõe 

inspecionar no próximo ciclo de Avaliação Externa. 

 

A Comissão de Avaliação Interna tem estado a trabalhar o Plano de 

Melhoria, com base nas recomendações da IGEC, bem como nas propostas 

apresentadas pelos diferentes Departamentos/grupos disciplinares e 

estruturas da Escola. O Plano de Melhoria da Escola deverá ser enviado para 

o MEC, no prazo de dois meses, após a publicação do Relatório na plataforma 

da IGEC. (o que ainda não aconteceu.). 

 

No início do próximo ano letivo, todos estes documentos de avaliação da 

Escola serão divulgados publicamente, a toda a comunidade educativa. Nessa 

altura, far-se-á, também, o balanço do trabalho prestado pela Direção nestes 

dois anos de mandato. 

 

 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

Ana Paula O. Cunha 

 

 

 


