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CONSELHO DAS ESCOLAS  
Plano de Actividades para 2009 

 
 

1. Introdução 
 
 O Conselho das Escolas constitui um órgão consultivo do Ministério da Educação, 

criado no âmbito da estrutura organizacional inscrita na Lei Orgânica do Ministério da 

Educação, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro.  

 A composição e o modo de funcionamento do Conselho das Escolas encontram-se 

definidos no Decreto Regulamentar n.º 32/2007, no sentido de ser assegurada a 

representação dos estabelecimentos de educação da rede pública, através de uma 

participação efectiva das escolas na definição da política educativa para a educação 

pré-escolar e para os ensinos básico e secundário.  

 A sua constituição relativamente recente determinou que, numa primeira fase, a 

actividade tivesse sido dominada pela elaboração e discussão de dispositivos internos de 

organização e operacionalização da acção. Por outro lado, as suas dinâmicas foram, em 

boa parte condicionadas pela conjuntura educativa, dificultando a adopção de acção 

que antecipe e contribua para a construção de uma realidade educativa melhor. È este 

contributo que o Conselho das Escolas, como órgão consultivo, pretende de forma 

responsável e informada realizar no ano de 2009. Para tal, em conjunto com outros 

parceiros pretende realizar três Seminários, que visam proporcionar um melhor 

conhecimento sobre temáticas essenciais para a consecução das suas metas de 2009, 

prevendo-se, ainda, a publicação de uma obra realizada em parceria com a EPIS e com 

diferentes Escolas. Para além da participação em grupos de trabalho e da contribuição 

dos seus membros para a representação do Conselho das Escolas em diferentes órgãos, 

painéis, Seminários e Colóquios, prevê-se a elaboração e aprovação de documentos   

2. Objectivos estratégicos, estrutura e organização do Conselho das Escolas 

2.1. Missão e competências 

 (As que se encontram definidas no Decreto Regulamentar n.º 32/2007) 

2.2. Objectivos estratégicos 

 - assegurar a representação efectiva das escolas na definição da política educativa 

da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário; 

- garantir a participação directa das escolas; 
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- contribuir para a prevalência do interesse público e da escola pública, assim como 

para a mobilização para uma acção educativa mais autónoma e mais eficaz; 

- estabelecer compromissos com diferentes parceiros que possam contribuir para 

tomadas de decisão mais sustentadas; 

- contribuir para elevar a qualidade da acção das escolas e do serviço público de 

educação.  

   

2.2.1. Estrutura e organização 

 O Conselho das Escolas é um órgão de natureza consultiva, com apoio logístico, 

administrativo e financeiro a ser assegurado pela escola do Presidente, eleito em sessão 

plenária.  

 A actividade do Conselho poderá ter lugar em resposta a solicitações que lhe sejam 

apresentadas pelo Ministério da Educação ou poderá realizar-se por iniciativa própria, 

apresentando propostas de legislação ou regulamentação em matérias do seu âmbito de 

acção.  

 

3. Actividades do Conselho das Escolas para 2009 

Abaixo enumeram-se as actividades previstas pelo Conselho das Escolas para 2009.  

3.1.1. Reuniões plenárias  

 As reuniões plenárias com carácter ordinário realizam-se semestralmente, prevendo-

se, porém, a realização de reuniões plenárias com carácter extraordinário.  

 Durante o ano de 2009, prevê-se a realização de cinco reuniões plenárias, a efectuar, 

previsivelmente, nos seguintes meses:  

1) Janeiro.  

2) Março. 

3) Junho. 

4) Setembro. 

5) Dezembro.  

  

 

3.1.2. Realização de Seminários  

 

Em 2009, prevê-se a realização de três Seminários, em diferentes locais, em datas 

ainda definir, de acordo com as possibilidades logísticas dos parceiros.  
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Data prevista Seminário 

A designar Apresentação de projecto de combate ao abandono 

escolar  

Apresentação de projecto Porto Futuro  

Apresentação de projecto “Aprender a empreender” 

Debate sobre os projectos apresentados e conclusões do 

Seminário.  

Intervenientes: a designar 

Local: Maia  

Junho  Liderança, autonomia e prestação de contas 

Debate sobre os temas apresentados e conclusões do 

Seminário.  

Intervenientes: a designar 

Local: Lisboa  

Outubro  Escolaridade obrigatória  

Transferência de competências para as autarquias  

Intervenientes: a designar 

Local: Viseu 

 

 As Comissões Regionais têm como actividade principal a elaboração de propostas de 

pareceres e recomendações, podendo, para o efeito, desencadear acções de auscultação de 

peritos ou de audição de entidades ou personalidades relevantes nos assuntos a tratar, no 

sentido de esclarecer e fundamentar as tomadas de posição dos conselheiros. 

 Sempre que tal se revele necessário ou oportuno, as Comissões Regionais proporão a 

presença, em sessões plenárias, de personalidades de reconhecido mérito.   

 As actividades das Comissões Regionais realizar-se-ão em períodos e frequência a 

definir pelo respectivo coordenador, tendo em conta prazos para apresentação de pareceres 

e/ou recomendações a plenário.  

 As actividades das Comissões são acompanhadas pelo Presidente, que reunirá com os 

coordenadores, sempre que tal se revele oportuno, ou através de informações por eles 

fornecidas.  
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4. Áreas de intervenção e documentos para a sua operacionalização  

 

4.1. Monitorização do desenvolvimento e operacionalização dos contratos de 

autonomia das escolas – modelo e impacte nas escolas públicas  

4.2. Estatuto disciplinar dos alunos – análise da sua aplicação: disciplina/indisciplina 

nas Escolas.  

4.3. Carta deontológica para a acção dos Directores de Escola 

4.4. Referenciais de qualidade para o desempenho das escolas públicas 

4.5. Revisão Curricular do Ensino Básico 

4.6. Avaliação do desempenho docente: reflexão e propostas para o futuro. 

 

Cronograma de desenvolvimento  

2009 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

Janeiro       

Fevereiro       

Março       

Abril       

Maio       

Junho       

Julho       

Agosto       

Setembro       

Outubro       

Novembro       

Dezembro       

 

Caparide, 23 de Março de 2009. 

 

      O Presidente do Conselho das Escolas  

               (Álvaro Almeida dos Santos) 


