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Ordem de Trabalhos: 

 

- Ponto um - Informações; 

- Ponto dois - Aprovação do Relatório da Conta de Gerência de 2021; 

- Ponto três – Outros assuntos. 

 

Estiveram presentes quinze conselheiros. 

Deu-se início à reunião com a apresentação da representante dos alunos, Margarida Pereira 

Mendes, que participa pela primeira vez nas reuniões deste órgão.  

O Presidente submeteu a ata da reunião anterior à votação, tendo sido aprovada sem votos 

contra. 

 

- PONTO UM - INFORMAÇÕES 

O Presidente do Conselho Geral informou que se deu início à abertura do procedimento 

concursal para recrutamento do Diretor, no dia 23 de março, com a publicação do aviso em Diário da 

República, na página do agrupamento, na página da DGAE e no jornal “Público”. O prazo para 

apresentação das candidaturas é até 6 de abril. Após esta data, a comissão especializada do Conselho 

Geral irá reunir para apreciação das candidaturas.  

Seguidamente, o Presidente informou que está a decorrer na Escola Secundária Dr. Solano de 

Abreu, o 5º Encontro do Projeto ERASMUS+ “PLANS- Planning Learning Approaches for Nowadays 

Students” que envolve professores e alunos de Portugal, Alemanha, República Checa, Espanha e 

Roménia. O Encontro teve hoje início, com uma sessão de apresentação e irá decorrer até ao dia 1 de 

abril.  

O Diretor informou o Conselho Geral sobre as principais atividades que os participantes irão 

realizar. 

----- A Vereadora Celeste Simão, que assistiu à cerimónia de abertura do evento, referiu como fator 

muito positivo, a preocupação em mostrar, não só a escola, mas também o que de bom há na cidade, 

como por exemplo o castelo, o Museu (MIAA), a gastronomia, a música, entre outros. Em nome da 

Câmara Municipal, agradeceu ao Sr. Diretor a forma como foi planeado este acontecimento.  

 

PONTO DOIS - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 2021 

Foram destacados alguns aspetos do documento, como o aumento do número de alunos com 

ASE, a diminuição de verbas com os Centros de Aprendizagem (que se deve à diminuição de alunos), a 
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transferência de algumas verbas para o Município e diminuição de verbas comparativamente a anos 

anteriores. 

  Concluídas as intervenções, o Relatório da Conta de Gerência de 2021 foi aprovado por 

unanimidade. A representante do pessoal não docente, Paula Martins, não participou na votação, por 

integrar o Conselho Administrativo. 

 

PONTO TRÊS - OUTROS ASSUNTOS 

A representante do Município, Lurdes Batista, distribuiu a todos os presentes um folheto 

informativo das Jornadas de Educação de Abrantes, que irão decorrer entre 4 e 7 de abril em várias 

escolas do conselho, sob o tema + Sonhos + Saberes. 

A Vereadora Celeste Simão fez uma breve exposição do programa, referindo as várias temáticas 

abordadas, tendo salientado a importância da aquisição de competências, não só a nível escolar, mas 

também em projetos de vida.  

Evidenciou o Workshop “T-CODE_ SABER + PARA AJUDAR MELHOR”, que irá decorrer na 

Biblioteca António Botto, direcionado aos pais, mães e crianças. Será uma oportunidade para dar a 

conhecer, sobretudo aos pais, a importância deste Projeto, que está a ser desenvolvido nas escolas do 

1º e 2º Ciclos do Concelho e que tem sido motivo de algumas críticas. Por fim, apelou à presença de 

todos, professores e público em geral, nestas Jornadas da Educação. 

Relativamente ao Projeto T_ CODE, o Professor Tomás declarou ter ficado surpreendido com o 

teor das críticas efetuadas. Compreende que, aquando do ensino à distância, se tornou mais difícil o 

desenvolvimento do projeto, mas com o retomar da normalidade das aulas presenciais, este se revela 

de extrema importância para os alunos, pela possibilidade de adquirir competências relacionadas com 

a programação e a robótica. Se alguma crítica houvesse a apontar, seria o pouco tempo atribuído ao 

projeto (uma hora semanal por turma). 

No seguimento deste assunto, o representante da comunidade, Pedro Fernandes, lançou uma 

questão relacionada com a presumível dificuldade na comunicação aos pais, deste e doutros 

projetos/atividades. Sendo relevante a abordagem do tema nesta reunião, seria igualmente importante 

a mensagem chegar a todos os pais. 

A Vereadora Celeste Simão explicou que este é um projeto destinado aos 3º, 4º e 5º anos. A 

Câmara Municipal funciona como impulsionador e facilitador, que apoia este e outros projetos de 

interesse para as escolas, mas que, só após ouvidos os dirigentes, o Município avança com a sua 

implementação. 

O Diretor mencionou que a maioria dos encarregados de educação e pais conhecem o projeto, 

até porque integra o PAA das escolas, documento que deve ser do seu conhecimento. 

 

O Presidente: João Vítor dos Santos Pedro                            

 

A Secretária; Maria Natália Neves Santos 


