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Ordem de trabalhos: 

1 - Apresentação dos novos elementos do Conselho Geral; 

2 - Informações; 

3 - Aprovação do Plano Anual de Atividades 2020/2021; 

4 - Aprovação das linhas orientadoras do orçamento e da Ação Social Escolar para 2021; 

5 - Análise da atividade desenvolvida pelo Agrupamento em face da situação de pandemia; 

6 - Outros assuntos. 

 

Estiveram presentes dezassete conselheiros, conforme lista de presenças.  

 

PONTO 1 - APRESENTAÇÃO DOS NOVOS ELEMENTOS DO CONSELHO GERAL 

Foram apresentados os novos elementos que passam a integrar o Conselho Geral, Artur 

Jorge Nunes de Oliveira, Sofia Margarida Pina Pimenta, António Rui Ribeiro Gil e Rui Manuel 

Lopes Cabedal Jacinto, em representação dos pais e encarregados de educação, e Laura Filipa 

Marcos das Neves e Daniela Filipa Pereira Dias, representantes dos alunos. 

 

PONTO 2 - INFORMAÇÕES 

O Diretor abordou a recente visita da Equipa EQAVET que se deslocou à escola no âmbito 

dos procedimentos relativos à certificação no âmbito do Quadro de Referência Europeu de 

Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais (Quadro EQAVET). Com esta 

referência o Diretor enalteceu a importância desta certificação já conseguida, que atesta a 

qualidade da atividade pedagógica e dos recentes investimentos no campo do ensino profissional 

no Agrupamento Nº 1. 

 

PONTO 3 - APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021 

O Diretor referiu que do Plano Anual de Atividades para 2020/2021 agora apresentado 

pelo Conselho Pedagógico foram abolidas todas as habituais propostas de atividades 

comunitárias, que são muito frequentes em propostas das escolas do primeiro ciclo e jardins de 

infância, devido às restrições sanitárias que irão continuar ao longo deste ano. Deste modo, o 

essencial deste Plano resume-se às atividades dos clubes temáticos e projetos de apoio 

pedagógico nas escolas D. Miguel de Almeida e Solano de Abreu. A Professora Maria João 

Gromicho referiu que mesmo essas atividades registam índices de participação reduzidos, devido 
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ao distanciamento exigido e à impossibilidade de criação de grupos inter-turmas, e também não 

permitem qualquer tipo de trabalho prático. Constatando que, na contingência atual, este é o 

plano possível o Conselho aprovou a proposta por unanimidade. 

 

PONTO 4 - APROVAÇÃO DAS LINHAS ORIENTADORAS DO ORÇAMENTO E DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

PARA 2021 

O presidente descreveu as alterações efetuadas nas linhas orientadoras do orçamento e 

da Ação Social Escolar relativamente ao ano anterior, defendendo a sua justificação pela 

necessidade de reforço na proteção aos alunos mais afetados pelas consequências 

socioeconómicas da pandemia. O Diretor referiu, de seguida, alguns aspetos práticos e 

estratégias específicas de sinalização e apoio a alunos mais fragilizados e em situação de 

necessidade. A  Vereadora Celeste Simão descreveu a proposta como um documento bem 

elaborado e adequado à realidade do Agrupamento, exortando os alunos que integram este 

Conselho a intervir no sentido de recuperar a confiança dos colegas na qualidade e segurança 

dos refeitórios escolares – espaços particularmente atingidos pelo receio generalizado de 

contágio – atitude que se receia vir a agravar ainda mais potenciais situações de carência ou má 

qualidade alimentar. No mesmo sentido, enalteceu também o crescente investimento nos cursos 

profissionais como indicador do esforço de valorização desta via de ensino. Terminou referindo a 

existência de variadas estruturas municipais de apoio a famílias em situações de urgência ou 

carência a vários níveis. 

----- Concluídas as intervenções, o Presidente do Conselho Geral colocou a votação esta proposta 

linhas orientadoras do orçamento e da Ação Social Escolar para o ano letivo 2020-2021, tendo 

sido aprovada por unanimidade. 

 

PONTO 5 - ANÁLISE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO AGRUPAMENTO EM FACE DA SITUAÇÃO DE 

PANDEMIA 

O Presidente passou a palavra ao Sr. Diretor que iniciou o assunto referindo a recente 

visita da equipa da Inspeção Geral da Educação com vista à análise do processo de organização e 

abertura do ano letivo. Referiu que, como habitualmente, foram deixadas algumas referências a 

aspetos a melhorar, tendo sido realçado o processo de cálculo e distribuição de tempos não 

letivos aos professores contratados com horários incompletos que tem sido calculado sob a regra 

da proporcionalidade, sem que tal procedimento se encontre devidamente descrito no 

Regulamento Interno do Agrupamento. Foi aconselhada a sua alteração. Mas, para além dessa 

recomendação, o Diretor registou particular agrado pelos elogios feitos por esta equipa ao plano 

de implementação do Projeto Educativo – estratégia que ainda não é comum em grande parte 

das escolas – e ao facto de terem sido criados vários planos de contingência especificamente 

adaptados ao perfil de cada escola, em vez de um documento genérico de ação, para além de 
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outras referências bastante positivas a documentos e instrumentos de monitorização e análise 

que têm vindo a ser criados. 

Recentrando a atenção nas alterações impostas pela pandemia, o Presidente passou a 

palavra aos representantes dos alunos, que declararam a sua compreensão e concordância 

relativamente às principais restrições impostas pelas regras de afastamento e proteção sanitária, 

mas acusaram o grande desconforto imposto em dias de chuva ao circularem pelo exterior, na 

escola Solano de Abreu, cuja arquitectura não foi desenhada de forma a prever tal situação. O 

Diretor respondeu que não seria de todo possível facilitar a circulação apenas em alguns dias 

pelo interior sem comprometer todo o restante esforço realizado desde o início do ano, 

argumento que gerou concordância geral. 

No mesmo sentido, mas agora relativamente à Escola Dom Miguel de Almeida, o 

representante dos Pais referiu a grande distância que os alunos tem que percorrer a descoberto 

em dias de chuva para alcançar ou regressar do pavilhão desportivo. De facto, esta escola foi 

desenhada de forma a prever a circulação pelo exterior entre vários espaços, faltando apenas 

contemplar esse percurso. Sobre o problema a Srª Vereadora referiu que este ano tem sido 

excecionalmente atípico em todos os aspetos e o facto de coincidir precisamente com o processo 

de transferência de competências para o Município da gestão de pessoal e equipamentos não 

permitiu ainda resolver grande parte dos problemas que decorrem para lá das consequências 

diretas e urgentes da pandemia. Há ainda muitas alterações e melhorias a fazer que estão ainda 

a ser avaliadas. 

Neste âmbito, o Professor António Tomás referiu pela positiva uma solução encontrada na 

Escola de Bemposta para um outro problema – a falta de espaços cobertos no exterior – mas que, 

neste caso, foi rapidamente resolvido pela criação de um acesso permanente a um espaço 

polivalente contíguo da Junta de Freguesia, numa atitude bem representativa da capacidade de 

encontrar e construir soluções possíveis.  

O representante dos pais das escolas Lucília Moita e Mouriscas referiu que, apesar da 

contingência, a situação nestas escolas está controlada também graças ao esforço e busca de 

soluções por parte dos docentes e funcionários. 

A representante do pessoal administrativo relatou que os serviços estão devidamente 

apetrechados e tem sido possível manter a atividade normal sem comprometer a qualidade do 

atendimento. 

Por último a Srª Vereadora enalteceu todo o conjunto de atitudes interventivas e de 

cooperação institucional que tem possibilitado as soluções possíveis para cada uma das novas 

contingências sentidas desde o início deste ano. 

 

O Presidente: João Vítor Santos Pedro 

O Secretário: António Carlos Barreto Tomás 


