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Ordem de trabalhos:  

- Ponto Um - Informações; 

- Ponto Dois - Aprovação do Projeto Educativo e Plano de Implementação; 

- Ponto Três - Outros Assuntos. 

 

PONTO UM - INFORMAÇÕES 

 Estiveram presentes catorze conselheiros, conforme lista de presenças. 

 O Presidente do Conselho Geral deu início aos trabalhos introduzindo o ponto um, 

informações. Começou por referir que em breve seria encetado o processo de avaliação do 

Diretor do Agrupamento de Escolas. Seguidamente o Diretor do Agrupamento, professor Jorge 

Costa, que informou  ter saído nesse dia o despacho que altera a tipologia das Escola EB23 D. 

Miguel de Almeida e Secundária Dr. solano de Abreu. 

 A conselheira Celeste Simão pediu a palavra para manifestar o seu regozijo pela forma 

como decorreram as cerimónias comemorativas realizadas na Escola Doutor Miguel de Almeida e 

na Escola Dr. Solano de abreu, que dignificaram a imagem dessas escolas e do Agrupamento. 

 

- PONTO DOIS - APROVAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO E PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 O Projeto Educativo e do Plano de Implementação, nas palavras do Presidente do 

Conselho Geral, apresenta algumas alterações em relação aos projetos anteriores. o Diretor do 

Agrupamento referiu que os dois documentos em análise, ou seja o Projeto Educativo e o Plano 

de Implementação, se complementam. Acrescentou ainda que estamos a trabalhar de acordo 

com o ECAVET, um quadro europeu de avaliação dos Cursos Profissionais que permitirá que esta 

formação seja reconhecida de acordo com critérios de qualidade europeus. Salientou que os 

objetivos enunciados no projeto são novos e são resultado do trabalho da equipa de 

autoavaliação, constituindo uma melhoria em relação ao projeto anterior, porque  introduzem  

as perceções da comunidade escolar em relação à Escola. Apontou ainda que o tema dominante 

do Projeto Educativo é a preocupação com a sustentabilidade ambiental, procurando 

fundamentar o espírito crítico que promova a denuncia e a mudança comportamental neste 

domínio. Referiu, por último, as alterações no processo de avaliação que irão ser introduzidas no 

próximo ano letivo. 

 O conselheiro Professor Belém Coelho usou da palavra para dizer que a adaptação às 

mudanças é fundamental para o sucesso das organizações e que o novo processo de avaliação 
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permitirá aos alunos e encarregados de educação uma melhor perceção das dificuldades de 

aprendizagem. Indicou ainda a necessidade de serem tomadas medidas acessórias para que estas 

alterações possam produzir os resultados pretendidos. De seguida enfatizou a necessidade de 

sensibilizar jovens para a proteção do ambiente, citando as conclusões dum "think tank" de 

cientistas australianos que nos alerta que a humanidade tem grandes possibilidades de se 

extinguir cerca do ano 2050, se não forem adotadas, desde já,  medidas sérias e drásticas  de 

proteção do ambiente. 

 A conselheira Celeste Simão comentou o Projeto Educativo em discussão, considerando-o 

de fácil leitura, muito bem feito e considera que ele espelha o comprometimento com o Projeto 

Educativo Municipal e com a Comunidade, o que é muito positivo. 

 A conselheira Conceição Matos interveio para solicitar o esclarecimento de um dos pontos 

fracos referidos no Projeto Educativo, o deficiente envolvimento dos Assistentes Operacionais na 

divulgação das atividades e opções do Agrupamento. O Diretor do Agrupamento de Escolas 

esclareceu que há duas medidas que pretendem melhorar esse envolvimento, designadamente o 

sistema de "feed-back" que as Assistentes Operacionais podem e devem dar às responsáveis em 

relação às decisões e orientações recebidas e a Caixa de Sugestões. A conselheira Conceição 

Matos apontou como uma das causas que leva a que os Assistentes Operacionais não tomem 

conhecimento dessas orientações é o facto de raramente acederem à sala de pessoal, onde são 

afixadas. O Diretor retorquiu que este sistema de "feed-back", se corretamente utilizado, 

permitirá saber se a informação enviada chegou aos destinatários. 

 A conselheira Natália Santos referiu que, pela sua experiência na escola onde presta 

apoio à coordenação, o pessoal não docente tende ainda a sentir que alguns documentos 

estruturantes da escola são um assunto que apenas diz respeito aos professores, pelo que 

as medidas tomadas são relevantes para melhorar o seu envolvimento. 

 O Projeto Educativo e o Plano de Implementação foram aprovados por unanimidade. 

 

PONTO TRÊS - OUTROS ASSUNTOS. 

 O Presidente do Conselho Geral referiu a necessidade de constituir uma Comissão 

Especializada da avaliação do Diretor que, tendo em conta os critérios de avaliação já aprovados 

e a Carta de Missão do Diretor, produzirá um relatório que será submetido ao próximo Conselho 

Geral, que terá lugar no final do mês de Julho próximo. O Diretor salientou que para além da 

Carta de Missão que está aprovada para este mandato deverá ser também considerada a Carta 

em vigor no seu primeiro mandato. A Comissão especializada ficou assim constituída: 

Conselheira Lurdes Batista, representante  da Autarquia; conselheira Dulce Franco, 

representante da comunidade; conselheira Conceição Matos, representante do pessoal não 

docente e  o Presidente do Conselho Geral, João Vítor Pedro. 

  O Presidente: João Vítor Santos Pedro 

  O Secretário: José Fernando Jorge Duque 


