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Ordem de trabalhos:  

- Um – Informações; 

- Dois – Aprovação do Relatório de Execução do Plano Anual de Atividades 2018/19; 

- Três - Aprovação do Regulamento das Visitas de Estudo; 

- Quatro - Aprovação do Regulamento da Bolsa de Manuais Escolares; 

- Cinco - Outros assuntos. 

 

 Estiveram presentes catorze conselheiros, conforme lista de presenças. 

 A reunião teve início com a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada com 

treze votos a favor e uma abstenção. 

 

PONTO 1 - INFORMAÇÕES 

 O Presidente informou que tinha sido suspenso o processo de avaliação de desempenho 

do Diretor, na sequência da Nota Informativa da DGAE, de sete de junho, que permite a 

mobilização da última avaliação efetuada. 

 

PONTO 2 - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 Nas intervenções de vários conselheiros foi salientada a clareza do documento e o 

dinamismo dos diversos estabelecimentos do Agrupamento. Concluídas as intervenções, o 

Presidente do Conselho Geral colocou o Relatório de Execução à votação, tendo sido aprovado 

por unanimidade. 

 

PONTO 3 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DAS VISITAS DE ESTUDO 

 Foi destacada a principal alteração introduzida, que estabelece que os docentes 

participantes numa visita devem indicar as atividades a realizar pelos alunos das turmas a que 

venha a faltar, em virtude da sua participação. O Regulamento das visitas de estudo foi 

aprovado por unanimidade. 

 

PONTO QUATRO - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DA BOLSA DE MANUAIS ESCOLARES 

 Foram abordadas algumas das dificuldades verificadas na implementação da gratuitidade 

dos manuais escolares. O Regulamento da Bolsa de Manuais Escolares foi aprovado por 

unanimidade. 
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PONTO CINCO - OUTROS ASSUNTOS 

 Começou por intervir o representante dos alunos, Marco Batista, para indicar os 

descontentamento de muitos alunos que vão iniciar o décimo segundo ano, pelo facto de não 

poderem frequentar as disciplinas anuais de opção pretendidas. O Diretor esclareceu, referindo 

que, na matrícula, foram dadas aos alunos dos diferentes cursos múltiplas opções. No entanto, 

de entre essas opções, foram selecionadas as que tiveram maior número de inscritos, dado que, 

por um lado, a lei estabelece o número mínimo de alunos necessários para a abertura das opções 

e, por outro, isso é importante para permitir o equilíbrio dos horários. 

 Interveio em seguida a representante da autarquia, Celeste Simão, para apontar um 

problema que se agravou no presente ano letivo, que é o do aumento do número de devedores, 

no que respeita às refeições no pré-escolar e primeiro ciclo. Efetuou um pedido aos 

representantes dos encarregados de educação e dos professores para que contribuam para a 

sensibilização dos pais para a necessidade de efetuarem o pagamento devido. 

 A conselheira Celeste Simão interveio novamente para se pronunciar sobre a queixa 

anónima feita à inspeção, pondo em causa a atuação do Diretor e do Conselho Geral. Considerou 

que a acusação contida na carta é de extrema gravidade, dado que lança suspeitas que não são 

boas para a comunidade educativa. Referiu também que não se revê nas afirmações que são 

feitas sobre a existência de um mal-estar e desânimo sentidos por todos. Acrescentou ainda que 

a mesma representa uma grande falta de respeito pelos órgãos do Agrupamento e que há formas 

mais adequadas de manifestar o desacordo. O conselheiro António Belém pronunciou-se de 

seguida, salientando que o que é feito de forma anónima não deve ser ignorado, mas também 

não deverá ser sobrevalorizado, dado que, sobretudo, revela cobardia. No mesmo sentido, 

pronunciou-se também o conselheiro António Tomás. O Diretor Jorge Costa esclareceu que nunca 

contactou previamente qualquer elemento do Conselho Geral sobre qualquer documento em 

discussão. A conselheira Conceição Matos manifestou estranheza por esta acusação, dado que 

todas as pessoas podem ler as atas das reuniões. A conselheira Natália Santos discordou da 

afirmação de que a página do Agrupamento privilegia um estabelecimento, dado que tudo o que 

foi enviado pelo seu estabelecimento foi publicado. A terminar pronunciaram-se os conselheiros 

José Fernando Duque e Dulce Franco manifestando repulsa e condenação pela queixa e 

denunciando a cobardia que ela manifesta. A conselheira Dulce Franco considerou positiva a 

divulgação da queixa, mas acrescentou que ela não deve ser valorizada. 

 

O Presidente: João Vítor Santos Pedro 

O Secretário: Paula Margarida de Oliveira César 


