CONSELHO GERAL

Apreciação do Plano de Ação do Diretor para 2019-2023

Após a análise do Plano de Ação do Diretor para o quadriénio correspondente ao seu mandato, o
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra, faz a seguinte apreciação:
1. O Plano de ação apresentado pelo Diretor teve como sustentação diagnóstica as áreas de
intervenção do Projeto Educativo do Agrupamento e a avaliação do Agrupamento, na
perspetiva da Inspeção Geral da Educação e Ciência;
2. Elege como Áreas de intervenção Prioritária os resultados escolares dos alunos, a
interrupção precoce do percurso escolar e o absentismo escolar, os comportamentos
desviantes, o envolvimento dos Pais/EE, a partilha e reflexão de estratégias de ensino e
aprendizagem e as exigências e os desafios da Escola atual;
3. O Plano de Melhoria do Agrupamento integra assim cinco áreas: o sucesso escolar, a
articulação horizontal e vertical, a intervisão/trabalho colaborativo, a consolidação da
cultura do Agrupamento e a autoavaliação;
4. Considera que o Plano estratégico de ação definido permitirá melhorar as áreas
consideradas de intervenção prioritária e reforça a necessidade de criação de salas de
estudo apoiado para os alunos das escolas D. Domingos Jardo e da Matias Aires, bem
como a existência de um apoio social e pedagógico aos alunos estrangeiros, facilitadores
da sua integração e sucesso escolar.

A Presidente do Conselho Geral
Graça Maria Ribeiro Sobral

Agualva Mira Sintra, 30 de maio de 2019
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