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Ordem de Trabalhos: 

 

Ponto um - Informações; 

Ponto dois - Aprovação do Plano de Implementação do Projeto Educativo; 

Ponto três-Aprovação do Relatório de Execução do Plano Anual de Atividades de 2022-23; 

Ponto quatro - Aprovação do Regulamento do Processo Eleitoral para o Conselho Geral; 

Ponto cinco - Aprovação do Mapa de Férias do Presidente da Comissão Administrativa Provisória; 

Ponto seis - Outros Assuntos. 

 

Estiveram presentes doze conselheiros, conforme lista de presenças.  

A reunião iniciou-se com a votação da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por 

unanimidade. 

 

PONTO UM - INFORMAÇÕES 

           O Presidente efetuou alguns esclarecimentos sobre o processo de constituição da Comissão 

Administrativa Provisória, que tomou posse durante o mês de maio, pelo que ficará a assegurar a 

direção do Agrupamento até às eleições que devem estar concluídas até 17 de maio do próximo ano. 

 

PONTO DOIS - APROVAÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

         O Presidente da CAP referiu que o Plano de Ação Estratégica para 2022-23, enviado a todos os 

conselheiros, é a continuação do plano anterior, com algumas alterações, entre as quais salientou: i) 

foram desenvolvidas medidas para minimizar problemas sentidos pelos alunos devido à implementação 

do ensino à distância, em consequência da pandemia do Covid 19; ii) no atual Plano foi introduzido o 

Calendário Escolar que não existia no Plano anterior. O Presidente perguntou se algum Conselheiro 

queria fazer alguma intervenção e, não as havendo, pôs à votação o Plano de Implementação do Plano 

Estratégico, o qual foi aprovado por unanimidade. 

 

PONTO TRÊS-APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022-23 

O Presidente da CAP referiu alguns pontos salientes do Plano Anual de Atividades. Foi informado que 

alguns Projetos de Apoio ao Estudo foram este ano também desenvolvidos na Escola D. Miguel de 

Almeida. A concluir, o Presidente colocou o Relatório à votação, tendo o mesmo sido aprovado por 

unanimidade. 

 

PONTO QUATRO - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL PARA O CONSELHO GERAL 
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O Presidente começou por informar que as próximas eleições para o Conselho Geral decorrerão a partir 

do mês de outubro. Propôs que, em relação aos representantes dos encarregados de educação, estas se 

realizem seguindo metodologias semelhantes às das eleições anteriores. E não havendo mais questões, 

o Presidente pôs o Regulamento do Processo Eleitoral para o Conselho Geral à votação, tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade. 

PONTO CINCO - APROVAÇÃO DO MAPA DE FÉRIAS DO PRESIDENTE DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA 

PROVISÓRIA 

        O Presidente apresentou a proposta de plano de Férias do Presidente da Comissão Administrativa 

Provisória, que contempla um período de dez dias, de 01 a 12 de Agosto. Essa proposta mereceu a 

aprovação por unanimidade do Conselho. 

 

PONTO SEIS - OUTROS ASSUNTOS 

       Dado tratar-se da última reunião do Conselho Geral com a atual composição, o Presidente passou a 

palavra aos Conselheiros para fazerem um balanço do mandato que agora vai terminar.  

O Presidente da Comissão Administrativa Provisória, Jorge Costa, tomou a palavra para agradecer ao 

Conselho Geral o bom senso demonstrado ao longo de todo este período, a sua capacidade de analisar 

os problemas e para propor soluções, permitindo que o Agrupamento realizasse os seus projetos, tendo 

assim facilitado o desempenho das suas funções enquanto Diretor. 

        O Conselheiro António Tomás tomou seguidamente a palavra para referir que também o 

Agrupamento teve a sorte de ter a Direção que teve, agindo com eficácia e procurando sempre não 

deixar para trás os problemas. 

         O Conselheiro Pedro Fernandes destacou o nível organização que encontrou no Agrupamento. Fez 

um balanço muito positivo desta participação no Conselho Geral. 

         O Conselheiro Rui Jacinto fez também um balanço positivo da sua participação neste órgão. 

         A Conselheira Ana Felício relembrou que foi a última a integrar o grupo de Conselheiros e quando 

chegou não fazia a mínima ideia da forma como funcionava o Conselho, mas considera muito positiva 

esta experiência. 

         A Conselheira Paula César salientou o facto de o Agrupamento ser muito organizado e eficiente, 

em grande parte fruto do trabalho da Direção. Destacou também o bom clima de trabalho existente. 

         A Conselheira Maria da Conceição Matos fez também uma apreciação positiva deste mandato. 

         O Conselheiro José Duque salientou que o regimento do Conselho devia prever a nomeação ou 

eleição dum secretário no início do mandato, para facilitar os trabalhos do Presidente do Conselho 

Geral. Apreciando o funcionamento do atual Conselho considera que foi muito positivo. 

         A Conselheira Sofia Pimenta fez uma análise muito positiva do funcionamento do Conselho. A sua 

preocupação como mãe, residente em Mouriscas, é que as crianças ao chegar ao fim do primeiro ciclo, 

continuam a sua escolaridade em Mação, o que traz muitos inconvenientes. Deveriam ser tomadas 

medidas para que estas crianças viessem para Abrantes. O Presidente da Comissão Administrativa 

Provisória esclareceu que algumas localidades passam por um grave problema de falta de alunos, 

devido à baixa natalidade, o que leva os Municípios a oferecerem um conjunto de medidas mais 

vantajosas para captar alunos. 

        O Conselheiro Bruno Tomás interveio em seguida sobre este assunto. Considera que estas medidas 

para captar alunos de outros conselhos são conjunturais e não resolvem o problema de fundo. Se não 
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forem tomadas medidas estruturais que evitem a desertificação destes territórios, isso irá levar muitas 

escolas a fechar. Passando ao balanço do mandato e referindo-se ao Diretor sublinhou que, com ele 

aprendeu muito, sobretudo que o bem-estar dos alunos é a preocupação número um. 

         A Conselheira Dulce Franco louvou o facto de o Agrupamento ter o aluno como preocupação 

prioritária, destacou ainda como positivos a fluidez da comunicação e a capacidade de adaptar a Escola 

à evolução da sociedade. 

        O Conselheiro Artur Oliveira destacou a organização e o rigor da documentação emitida pela 

escola. Referiu ainda que, como pai, se sente tranquilo ao ver o filho inserido numa estrutura que tem 

um rumo e uma organização. 

         O Presidente do Conselho Geral, a encerrar, referiu que este mandato constituiu para ele uma 

experiência gratificante e enriquecedora. Agradeceu o empenho, a correção e a elevação que os 

membros deste Conselho manifestaram nas reuniões, ao longo do mandato, contribuindo de forma 

decisiva para tornar mais fácil o desempenho das suas funções. 

 

O Presidente: João Vítor dos Santos Pedro 

 

O Secretário: José Fernando Jorge Duque 

 


