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Ordem de trabalhos:  

- Ponto um - Apreciação do relatório intermédio de execução do Plano Anual de Atividades 

2019/2020; 

- Ponto dois – Aprovação do Plano de Inovação Pedagógica; 

- Ponto três - Designação dos presidentes das comissões eleitorais do orçamento participativo; 

- Ponto quatro - Análise dos resultados escolares do 1.º Período; 

- Ponto cinco - Outros assuntos. 

 Estiveram presentes treze conselheiros, conforme lista de presenças. 

 Antes de se entrar na ordem de trabalhos, a conselheira Lurdes Batista informou que já 

elaborou e entregou na sede do Agrupamento a lista de locais disponíveis para a exposição de 

trabalhos produzidos pelos alunos. 

 

PONTO UM - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO INTERMÉDIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE 

ATIVIDADES 2019/2020 

 O Conselho Geral fez uma apreciação positiva do documento, tendo o presidente deste 

órgão referido que a maioria dos constrangimentos apontados na avaliação das atividades se 

devem principalmente a questões relacionadas com a compatibilidade de horários. 

 

PONTO DOIS – APROVAÇÃO DO PLANO DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA 

 O Diretor do Agrupamento informou que o documento foi já aprovado em Conselho 

Pedagógico, por unanimidade, e, se for aprovado pelo Conselho Geral, seguirá no dia seguinte 

para a DGE. Inicialmente achou que o documento estava inteiramente de acordo com a 

legislação vigente, mas ao receber um novo documento, emanado do Centro de Formação A23, 

verificou que este não esta totalmente em sintonia com a Portaria Nº 181, que regulamenta a 

elaboração dos PIP, no que diz respeito à flexibilidade curricular, tendo ressalvado que, 

eventualmente poderá haver a hipótese da não aprovação deste Plano de Inovação pela DGE. 

Salientou que se pretende, com a implementação deste plano, ter um foco mobilizador do que 

os alunos mostram como positivo e menos do que apresentam como negativo, para que mais 

tarde se consigam ultrapassar as dificuldades. A questão fulcral não deverá incidir só nos 

problemas, mas sim nas capacidades do aluno, realçadas em trabalho colaborativo. O real 

conceito de autonomia deveria permitir a implementação deste plano, que traz uma mais valia 

 

 

 

CONSELHO GERAL 

 

REUNIÃO DE 4 DE MARÇO DE 2020 

 

(SÍNTESE DE ASSUNTOS TRATADOS) 



2 

 

para o Agrupamento, para as escolas e para os alunos. O Diretor afirmou ter também consciência 

que a incerteza de algo que é novo poderá trazer para os professores algumas dificuldades, mas 

há que aceitar que tudo é diferente, o mundo está em mudança e há necessidade de 

acompanhar as alterações, tendo citado uma frase ouvida recentemente num documentário 

televisivo “Não se resolvem problemas velhos com soluções velhas”. 

 A senhora vereadora Celeste Simão reforçou a argumentação do senhor Diretor, citando 

também a frase “Para problemas complexos, soluções complexas” da autoria do Dr. Rui Marques, 

que esteve como orador na receção aos professores no início do ano letivo. Afirmou que antes de 

construir há que desconstruir e que é necessário ousar e fazer diferente. A escola anda a 

preparar alunos que não sabem para onde vão e, para o bem de todos eles, a aprovação deste 

plano só pode significar um sinal de inteligência. 

 A representante da autarquia, Lurdes Batista, mostrou-se muito satisfeita com este 

plano, enquanto professora, e deu os parabéns pelo documento em análise. Realçou que este PIP 

é escola a pensar nos alunos, muito diferente de outros planos que já viu e que não estavam 

pensados para os alunos. Salientou que é importante, dentro das dificuldades que porventura 

surjam, arregaçar as mangas e tentar melhorar e que este excelente documento só poderá 

trazer no futuro muito bons resultados. 

 O representante da autarquia, Bruno Tomás, referiu  que, nos agrupamentos verifica-se 

haver flexibilidade, mas o nível de autonomia ainda não é o necessário perante algumas 

realidades. Por outro lado, a responsabilidade não pode ser só da escola e dos alunos, há que 

haver a mudança de alguns elementos estruturantes e é importante implementar novas 

estratégias com seriedade para melhores resultados futuros. Cada um deveria pensar na 

responsabilidade que tem e no que está ao seu alcance fazer para o bem comum. 

 A senhora vereadora Celeste Simão retomou a palavra para dizer que o fato do 

Agrupamento ter agregado algumas escolas com contextos socioeconómicos e familiares menos 

favoráveis tem-se revelado um verdadeiro desafio, mas que se tem feito um bom trabalho, 

havendo variadas situações que o provam. Haveria necessidade de uma maior capacidade de 

autonomia, por parte dos agrupamentos, para pôr em execução as medidas deste PIP. 

 A assistente operacional Conceição Matos, representante do pessoal não docente, disse 

ter gostado muito de ouvir todas as intervenções sobre o plano, que o acha muito bom e percebe 

o quão importante é para o Agrupamento. Referiu que todos deveriam ter dele conhecimento e 

que seria importante o mesmo ser apresentado a todas as suas colegas, pois estas são por vezes 

interpeladas pelos pais e sentem necessidade de saber como transmitir melhor determinadas 

mensagens. 

 O Diretor respondeu que irá haver necessidade de realizar variadas reuniões e que os 

assistentes operacionais terão de compreender a liberdade dos alunos em determinadas 

atividades, para saber agir adequadamente nessas situações. 
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 A senhora vereadora Celeste Simão interpelou o Diretor sobre a possibilidade de poder 

divulgar o PIP e sugeriu uma ação de apresentação do plano com a vinda do senhor secretário de 

estado. 

 O senhor Diretor respondeu que o documento ainda não foi divulgado por respeito ao 

Conselho Geral e, que a partir do momento em que for aprovado por este órgão, passará a ser 

um documento público. Respondeu ainda que, relativamente à vinda do senhor secretário de 

estado, gostaria que isso acontecesse, mas só após a aprovação do PIP pela DGE. 

 O presidente do Conselho Geral disse concordar com o documento, mas que o preocupa a 

sua implementação. É um documento muito exigente, implica que seja absorvido e assimilado 

pelos vários agentes do agrupamento, o que implica tempo. De um modo geral, as pessoas têm 

medo da mudança e este plano exige ser bem trabalhado. Há que ver como se operacionalizar, 

motivando e mobilizando os intervenientes, para a eficácia da sua concretização. A preparação 

do exército, numa primeira fase, será o mais importante. 

 O Diretor mencionou que poderá também verificar-se alguma dificuldade a nível de 

horários, pois pretende-se que sejam coincidentes em várias turmas. O cruzamento de horários 

no primeiro ciclo será fácil de executar, mas noutros anos de escolaridade, como por exemplo no 

quinto e sexto ano, será mais difícil a coincidência dos mesmos em duas ou três turmas; no 

entanto acha possível elaborar os horários de modo a concretizar as respetivas medidas do PIP. 

 A representante da autarquia, Lurdes Batista, referiu que a execução deste plano trará 

algumas angústias, porque traz algo desconhecido e inovador, que a nível do pessoal docente 

trará alguns constrangimentos, mas que não se pode baixar os braços, há que avançar. 

 O Diretor mencionou que primeiramente é necessário aguardar a aprovação oficial do 

documento, para poder depois dar seguimento aos passos seguintes, nomeadamente o contato 

com os docentes, assistentes operacionais, pais, entre outros. 

 O presidente do Conselho Geral mencionou a probabilidade de se verificar maior 

dificuldade nas duas escolas mais implicadas, Rossio e D. Miguel de Almeida. Este é um desafio 

difícil e há passos que deverão ser acautelados antes, nomeadamente a formação e colaboração 

das equipas, trabalho esse que deverá ser iniciado o quanto antes. 

 A senhora vereadora Celeste Simão relatou uma sua experiência anterior de trabalho com 

o método PIEF, onde o maior constrangimento sentido foi o trabalho de equipa dos professores, 

a lecionar com duas ou mais turmas em conjunto. Para os alunos a experiência foi muito 

positiva, pois eram utilizados os conhecimentos do projeto. Daí prever que na concretização 

deste PIP, o maior constrangimento será o trabalho de equipa dos docentes. 

 Não havendo mais intervenções, o Plano de Inovação Pedagógico foi aprovado por 

unanimidade. 

 

PONTO TRÊS - DESIGNAÇÃO DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES ELEITORAIS DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO 
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 O presidente do Conselho Geral informou que, à semelhança dos anos anteriores, também 

este ano há o orçamento participativo. Irá decorrer a apresentação e aprovação de propostas e 

no dia vinte e quatro de março proceder-se-á a uma votação para eleger a(s) proposta(s) 

vencedora(s). Foram designados para presidentes das comissões do orçamento participativo João 

Vítor Pedro, na Escola Solano de Abreu e Maria João Gromicho na Escola D. Miguel de Almeida. 

 

PONTO QUATRO - ANÁLISE DOS RESULTADOS ESCOLARES DO 1.º PERÍODO 

 O Diretor referiu que no geral houve melhoria relativamente ao período homólogo do ano 

anterior. À exceção de um ou dois anos de escolaridade, em todos os outros os resultados 

escolares melhoraram. Mencionou ainda que na comparação do oitavo ano com o atual sétimo 

ano, os resultados também melhoraram. 

 

PONTO CINCO - OUTROS ASSUNTOS. 

 No ponto cinco, outros assuntos, o presidente da União das Freguesias de Alferrarede e 

Abrantes falou sobre o problema de saúde Coronavírus. Informou que, de acordo com as 

orientações emanadas superiormente, a Junta de Freguesia possui já uma quantidade razoável 

de produtos e equipamentos adequados. Relativamente aos Planos de Contingência exigidos às 

instituições públicas, deverá haver coordenação e articulação entre as instituições do conselho: 

Juntas de Freguesia, Câmara Municipal e Agrupamentos. 

 O senhor Diretor informou que estava a preparar um Plano de Contingência para o 

agrupamento, mas que após a receção de um e-mail da DGESTE a indicar às escolas para 

aguardarem orientações, não deu seguimento ao mesmo.  

 A senhora vereadora Celeste Simão mencionou que é importante haver uma articulação 

de planos das várias instituições e pôs-se ao dispor para qualquer ajuda e/ou esclarecimento. 

 

Presidente: João Vítor dos Santos Pedro 

 

secretária: Natália Maria Neves Santos 


