
 

RESUMO DO CONSELHO GERAL (CG) de 11/07/2019 

 

Ordem de trabalhos:  

 

I- Avaliação Interna da Diretora conforme Portaria nº 266/2012, de 30 de agosto.  

II- Apreciação/Aprovação do Plano das Atividades de Enriquecimento Curricular 1º ciclo 

2019/20; 

II- Outros assuntos. 

Antes da ordem de trabalhos a presidente do Conselho Geral (CG) apresentou o novo membro da 

Comunidade Local, Dr. Luís Negrão, em representação do Instituto Português do Sangue e de 

Transplantação. 

 

Ponto I 

➢ A presidente do CG referiu que o período que decorreu entre as duas avaliações foram nove 

meses, considerando-se insuficiente para que qualquer membro faça grandes alterações a nível 

da gestão.  

➢ A comissão que analisou previamente o relatório da Diretora, Dra Hermínia Silva, considerou 

que o trabalho da mesma se manteve no excelente, pelo que manteve a classificação final de 

dez valores e menção Excelente, atribuída na anterior avaliação, bem como os fundamentos 

que as sustentam. 

➢ Após um debate alargado sobre este assunto, alguns conselheiros consideraram que, apesar de 

não estar em causa a avaliação qualitativa de “excelente”, há seguramente espaço para 

melhoria do desempenho em determinadas áreas consideradas prioritárias, nomeadamente, no 

envolvimento dos pais e encarregados de educação e outros agentes da comunidade educativa 

nas atividades e ação do AERDL; nas dificuldades de comunicação e divulgação das atividades e 

informações relevantes; na dinâmica e atividade dos projetos da biblioteca e alguns clubes, 

entre outras. 

➢ Posta à votação a proposta da comissão sobre a avaliação da diretora, esta foi aprovada com 

oito votos a favor, três contra e quatro abstenções. 

Ponto II 

➢ Após uma análise detalhada da proposta de Plano das Atividades de Enriquecimento Curricular 

1º ciclo 2019/20, proveniente do Conselho Pedagógico de 10/07, verificou-se a existência de 

alguma disparidade nas atividades oferecidas e no respetivo horário entre os diferentes 

estabelecimentos de ensino e anos de escolaridade, tendo sido levantadas diversas questões. 

➢ O CG aprovou, por maioria,  a introdução nas AEC da EB de Santo António, de pelo menos uma 

hora semanal de Expressão Artística no 3.º e 4.º Anos. 

➢  O CG aprovou ainda algumas recomendações, para a metodologia a adotar futuramente na 

definição da oferta das AEC: 
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• para a decisão da escolha das AEC, devem ser auscultados professores e encarregados de 

educação;  

• as atividades devem ser diferenciadas das que compõem a parte curricular;  

• a oferta de atividades não deve ser condicionada à proposta dos prestadores do serviço que 

executam as AEC;  

• o documento de proposta apresentado ao CG deve vir acompanhado de uma justificação da 

escolha de determinada área em detrimento de outra, bem como as horas atribuídas; 

• deve haver a identificação concreta da Expressão Artística escolhida. 

Ponto III 

A professora Adriana Fernandes referiu que é necessário fazer um investimento no equipamento 

informático com urgência, uma vez que o equipamento informático da escola secundária Rainha Dona 

Leonor, nomeadamente, o servidor que sustenta a rede informática de alunos (com cerca de 100 

máquinas, sendo que as máquinas dos laboratórios de informática são utilizadas, em média, por 6/7 

pares de alunos diariamente) encontra-se totalmente obsoleto para as funções que desempenha; os 

computadores necessitam de reparações constantes, apesar dos esforços não se consegue ter qualquer 

laboratório informático 100% operacional (com 15 computadores); os monitores dos computadores 

também avariam e estão a ser substituídos por monitores antigos e desadequados ao mobiliário escolar, 

não cabendo nas mesas e neste momento, existem dezenas de ratos em mau funcionamento, não 

existindo ratos para substituição. 

O representante dos pais e encarregados de educação, Pedro Almeida, informou que a empresa BNP 

Paribas está a doar monitores, tendo ficado em enviar o exemplar de minuta que a associação de pais 

da escola dos Coruchéus usou para fazer o respetivo pedido de equipamento, e assim proceder-se à 

solicitação do material informático em falta. 

 

Lisboa, 22 de julho de 2019 

 

A Presidente, Liliana Domingues 

A Secretária, Isabel Almeida 

 


