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Ordem de trabalhos:  

1 - Aprovação do Plano anual de atividades 2019/2020; 

2 - Aprovação das linhas orientadoras do orçamento e da Ação Social escolar para 2020; 

3 - Apresentação dos resultados da autoavaliação; 

4 - Análise dos resultados escolares do 3º Período; 

5 - Outros assuntos. 

 

 Estiveram presentes catorze conselheiros. 

  

PONTO 1 - APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019/2020  

 O Diretor começou por esclarecer a metodologia utilizada na elaboração do documento 

apresentado. Informou também que este Plano não abrange a totalidade das atividades a 

realizar, exemplificando com outras ações que não constam no documento. 

 O conselheiro Jorge Duque propôs que o Agrupamento desenvolvesse mais atividades 

relacionadas com o tema das alterações climáticas. Foi esclarecido que esse tema está presente 

nas propostas de muitos planos de turma, que não integram este documento, e que é também  

tratado nas aulas, no âmbito da Área de Cidadania. 

 O Plano Anual de Atividades foi aprovado por unanimidade. 

 

PONTO 2 - APROVAÇÃO DAS LINHAS ORIENTADORAS DO ORÇAMENTO E DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

PARA 2020  

 O Conselho Geral aprovou, por unanimidade, as seguintes linhas orientadoras 

para a elaboração do projeto de orçamento do Agrupamento: 

1. Assegurar a manutenção, reparação e apetrechamento das instalações e 

equipamentos essenciais ao bom funcionamento das atividades escolares, com 

vista ao sucesso dos alunos; 

2. Corresponder às necessidades financeiras das atividades previstas no Plano 

Anual de Atividades e ao desenvolvimento efetivo do Projeto Educativo; 

3. Reforçar, no âmbito da ação social escolar, medidas de apoio aos alunos 

carenciados, com particular atenção aos novos casos, para que possam usufruir 

dos serviços da cantina escolar, em condições mais favoráveis; 

 

 

CONSELHO GERAL 

 

REUNIÃO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

(SÍNTESE DE ASSUNTOS TRATADOS) 



2 

 

4. Em face do Aviso n.º POCH-71-2018-08 e Aviso n.º POCH-66-2018-10, bem como da 

Nota Informativa nº 11/IGeFE/2018, identificar e garantir a contratação dos bens e 

serviços tidos como indispensáveis ao funcionamento dos Cursos Profissionais a 

decorrer no Agrupamento de Escolas Nº 1 de Abrantes, tendo em vista a celebração 

das contratações que se revelarem necessárias ao regular e adequado 

funcionamento daquelas ofertas formativas, designadamente em face das 

alterações em matéria de financiamento de despesas elegíveis por força dos Avisos 

de Abertura Cursos Profissionais - Aviso n.º POCH-71-2018-08, e Cursos Educação e 

Formação de Jovens - Aviso n.º POCH-66-2018-10 e, bem assim, do teor da Nota 

Informativa nº 11/IGeFE/2018, de 26 de Outubro de 2018, no que concerne à 

internalização em Orçamento do Estado das despesas indispensáveis ao 

funcionamento das referidas ofertas formativas; 

5. Adquirir os materiais pedagógicos e didáticos necessários ao processo de 

ensino/aprendizagem; 

6. Continuar o desenvolvimento de medidas de combate ao desperdício e de 

poupança de energia, valorizando a reutilização e a reciclagem; 

7. Apoiar, sempre que possível, a concretização de atividades propostas pelas 

associações de pais e encarregados de educação e pelas associações de 

estudantes, desde que as mesmas se encontrem inscritas no Plano Anual de 

Atividades ou se enquadrem no âmbito das metas do Projeto Educativo; 

8. Estimular a realização de projetos de desenvolvimento educativo que 

permitam o recurso a programas e medidas de âmbito nacional e da União 

Europeia, bem como a comparticipação por parte de outras entidades, públicas 

e privadas; 

9. Dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelas bibliotecas escolares, no 

âmbito do projeto da Rede das Bibliotecas Escolares; 

10. Promover a formação do pessoal docente e não docente. 

  

 No domínio da ação social escolar, foram também aprovadas, por unanimidade, as 

seguintes linhas orientadoras: 

1. Implementar as estratégias necessárias para a identificação de situações que 

requeiram apoio socioeconómico e delinear as medidas adequadas. 
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2. Implementar e assegurar o funcionamento dos mecanismos de apoio enquadrados no 

âmbito da ação social escolar, envolvendo, sempre que seja justificável, outros 

parceiros da comunidade. 

3. Assegurar a acessibilidade da população escolar aos produtos do bar e da 

reprografia, através de um rigoroso controlo da margem dos preços aplicada. 

4. Atribuir suplemento alimentar aos alunos sinalizados em situação de carência. 

5. Implementar as ações que assegurem a existência de uma bolsa de livros e de 

material escolar, com o objetivo de permitir o acesso gratuito aos alunos que 

revelem maiores carências económicas. 

6. Sinalizar, junto das entidades com competências adequadas, os agregados familiares 

com elevadas carências económicas ou que apresentem evidentes sinais de 

disfuncionamento, tendo em vista o desenvolvimento de medidas conjuntas de 

acompanhamento e apoio. 

 

PONTO 3 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

 O Diretor referiu o reconhecimento manifestado pelo Conselho Pedagógico ao trabalho 

efetuado pela Equipa de Autoavaliação, tendo destacado que este trabalho serviu de suporte às 

ações de melhoria implementadas no Agrupamento. Foi salientada a melhoria no processo de 

divulgação, nomeadamente a alteração da página do Agrupamento na internet. 

 O docentes António Tomás e António Belém intervieram para apontar a necessidade de 

reforçar a comunicação externa do que se faz na escola, como elemento motivador para os 

alunos, mas também para combater o processo de desvalorização da escola a que se assiste na 

sociedade. Foi salientada a importância das exposições dos trabalhos dos alunos efetuadas em 

espaços exteriores à escola. 

 

PONTO 4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS ESCOLARES DO 3º PERÍODO; 

 Na análise efetuada sobre os resultados escolares foi salientada, pela positiva, a melhoria 

significativa registada no 2º ano de escolaridade e, pela negativa, os resultados do 10º ano. 

 Foi referido como um dos fatores importantes para o insucesso verificado no 10º ano, o 

elevado número de alunos que efetuam mudança de área/curso, em resultado da insatisfação ou 

do desajustamento em relação à escolha efetuada no final do 9º ano. 

 Neste âmbito, a concelheira Maria Luís interveio para informar que a Associação de Pais 

da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu pretende dinamizar ações de sensibilização para 

divulgação, junto dos encarregados de educação dos alunos do 9º ano, das diferentes 

oportunidades de acesso ao ensino profissional e ao ensino superior. 
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 A conselheira Lurdes Batista apontou a necessidade de se melhorar o modelo de 

orientação escolar e profissional nas escolas. 

 

PONTO CINCO - OUTROS ASSUNTOS 

 A vereadora Celeste Simão interveio para destacar a qualidade da intervenção do Diretor 

na reunião do Conselho Municipal de Educação, sobre o modelo de avaliação aplicado no 

Agrupamento. 

 A representante dos encarregados de educação Maria Luís fez uma breve referência ao 

modelo de avaliação, referindo que, numa primeira impressão, as informações que recolheu é a 

de que os alunos se sentem incentivados para a melhoria dos resultados. 

 O Diretor referiu que este modelo de avaliação vai precisar de ajustamentos, decorrentes 

das necessidades detetadas na sua implementação. 

 

 

O Presidente: João Vítor dos Santos Pedro 


