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Ordem de trabalhos: 

- Ponto um - Informações;  

- Ponto dois – Aprovação do Relatório de execução do Plano Anual de Atividades 2019/2020;  

- Ponto três - Apreciação do Plano de Organização do ano Letivo 2020/21;  

- Ponto quatro - Outros assuntos.  

 

A reunião foi realizada por videoconferência e estiveram presentes onze conselheiros, 

conforme lista de presenças.  

 

PONTO UM - INFORMAÇÕES 

O Presidente informou da necessidade de se proceder ao ato eleitoral para os 

representantes dos alunos e encarregados de educação e revelou a sua preocupação quanto à 

incerteza em relação ao modo como se irá desenrolar este processo, principalmente a eleição 

dos encarregados de educação, atendendo aos constrangimentos decorrentes da situação de 

pandemia. O Diretor comprometeu-se a solicitar informação junto da Dgeste, quanto ao modo 

mais adequado para a realização deste ato eleitoral. 

Seguidamente, o Diretor informou das dificuldades sentidas aquando da preparação do 

início do ano letivo. As informações/orientações das entidades superioras, nomeadamente ME e 

DGS, chegaram tardiamente, até ao último dia antes do início das aulas, o que dificultou a 

elaboração do Plano de Organização do Ano Letivo. Teve a sensação de nem sempre estar a 

fazer tudo corretamente e, comparativamente, a anos anteriores, nunca sentiu tantas 

dificuldades no arranque de um ano. No entanto, em questões de segurança, apesar das 

dificuldades sentidas, o ano letivo arrancou em condições “normais”. 

 

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

2019/2020 

O Presidente disse que o documento é menos extenso do que os anteriores e deixou 

aberta a discussão do modelo do mesmo. O Diretor explicou que este relatório é menos extenso 

porque verificou que os anteriores continham conteúdos repetidos do PAA e concluiu que não 

havia essa necessidade de repetição. Referiu que as atividades do PAA, agendadas até à data do 
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confinamento das escolas, em março, foram cumpridas. A partir dessa data, praticamente, 

quase nada pode ser concretizado. 

O Diretor informou que, no presente ano, o PAA será reduzido, constando nele 

praticamente só as atividades dos Clubes e Projetos, aprovadas no Conselho Pedagógico em 

reunião do final do ano letivo. Todas as outras atividades que habitualmente constavam neste 

documento, como visitas de estudo, festas, exposições, semanas temáticas e outras, não se 

poderão realizar. 

Concluídas as intervenções, o Presidente do Conselho Geral colocou o Relatório de 

execução do Plano Anual de Atividades 2019/2020 à votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade. 

 

PONTO TRÊS - APRECIAÇÃO DO PLANO DE ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 2020/21 

O Conselho Geral reconheceu tratar-se de um plano bem conseguido, com medidas 

adequadas a cada nível de ensino bastante detalhadas e deu, por isso, um parecer muito positivo 

ao documento. 

 

PONTO QUATRO - OUTROS ASSUNTOS 

Começou por intervir a representante da autarquia, Celeste Simão, dizendo que, tendo em conta 

que esta é a primeira reunião do CG do ano letivo em curso, não quis deixar de se referir à 

situação atípica que todos vivemos. Elogiou o Diretor pela forma como tem simplificado e 

agilizado documentos e procedimentos, quando poderia ter optado por complicá-los. Pode assim 

concluir-se que agilizando pode-se fazer tão bem ou ainda melhor do que se fazia 

anteriormente. Acrescentou que a Direção fez um ótimo trabalho aquando da abertura do ano 

letivo, em que tudo correu bem, de forma “normal”, sem problemas. 

Do ponto de vista das competências da Câmara Municipal, a representante da autarquia 

referiu que também não foi fácil agilizar alguns procedimentos, salientando a complexidade na 

organização dos transportes escolares, agora mais difíceis de chegar a todos os alunos, devido à 

redução da capacidade das viaturas, a exigência de mais trajetos e, consequentemente, de mais 

verbas. Tem sido necessário muita resistência física e financeira por parte da CM, mas também 

por parte das Juntas de Freguesia. Salientou que todos fizeram bem o seu trabalho e todos 

contribuíram para que os encarregados de educação se sentissem mais tranquilos. Salientou que 

esta é a prova de que, quando todos colaboram, esquecem as diferentes ideias que os separam, 

tudo corre bem. Mas, acrescentou também que, às vezes, quando tudo corre bem, as pessoas se 

esquecem de o reconhecer e ver o copo meio cheio, em vez de meio vazio. Finalizou a sua 

intervenção, afirmando que a normalidade com que se iniciou o ano letivo deve deixar todos os 

envolvidos orgulhosos do seu trabalho. 

O representante da autarquia, Bruno Tomás, interveio para fazer um balanço desta 

maratona, referindo que um dos lugares que obseva como mais seguros é a escola e que isto se 
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deve ao trabalho de todos os intervenientes. Referiu os casos de covid-19 que se verificaram no 

AE1 e elogiou a forma como os responsáveis transmitiram serenidade, tranquilidade e segurança 

às famílias. 

A nível financeiro, o Presidente da Junta de Freguesia referiu o grande aumento de 

verbas necessárias para os transportes e, principalmente, para os produtos de higiene pessoal e 

dos equipamentos e espaços. A elevada quantidade de gel desinfetante solicitado pelas escolas 

prova a preocupação dos professores e assistentes operacionais com a higiene das mãos dos 

alunos. 

O Diretor agradeceu as palavras de elogio da Vereadora e do Presidente da Junta e 

preveniu que, embora se proceda de forma a correr tudo bem, não estamos imunes a que 

aconteça algo de menos bom. 

Seguidamente o Diretor informou que solicitou a intervenção da PSP para ajudar a 

controlar os espaços junto às saídas das escolas, nos intervalos maiores, em que é frequente os 

alunos juntarem-se, muitas vezes sem máscara. Mencionou que os Agentes apenas se deslocaram 

à escola uma vez, mas que seria bom o seu apoio mais frequete, para a prevenção de 

comportamentos de risco fora da escola, sobretudo nas escolas Solano de Abreu e D. Miguel de 

Almeida, onde a concentração de alunos é maior.  

O Presidente da Junta de Freguesia de Abrantes concordou com o Diretor e sugeriu que a 

senhora Vereadora, como membro e presidente do Conselho Municipal de Segurança, partilhasse 

esta preocupação na próxima reunião deste órgão. 

Dado haver elementos do Conselho Geral que terminaram o mandato no final do ano 

letivo (alunos e encarregados de educação), o Presidente sugeriu que se lhes fosse enviado um 

voto de reconhecimento e agradecimento pela colaboração prestada neste órgão, tendo todos os 

presentes concordado com o exposto.  

 

O Presidente: João Vítor Santos Pedro 

A Secretária: Natália Maria Neves Santos 


