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CONSELHO GERAL 
 

REUNIÃO DE 1 DE MARÇO DE 2023 

 

(SÍNTESE DE ASSUNTOS TRATADOS) 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um – Informações; 

Ponto dois - Aprovação do Regulamento concursal para a eleição do Diretor do Agrupamento 

de Escolas Nº 1 de Abrantes; 

Ponto três - Análise dos resultados escolares do Agrupamento no 2º semestre de 2021-22; 

Ponto quatro - Outros assuntos. 

 

Estiveram presentes quinze conselheiros, conforme lista de presenças.  

 

- PONTO UM – INFORMAÇÕES 

  Não foram apresentadas informações relevantes 

 

PONTO DOIS - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO CONCURSAL PARA A ELEIÇÃO DO DIRETOR DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE ABRANTES 

        Foi apresentado, para aprovação, o Regulamento Concursal para eleição do Diretor do 

Agrupamento de Escolas Nº 1 de Abrantes. Foi referido, pelo Presidente, que este 

regulamento é essencialmente idêntico ao que foi aprovado há um ano atrás, dado que não se 

registaram alterações legislativas aos normativos que regem este processo. O Regulamento foi 

aprovado por unanimidade. 

       Ainda no mesmo âmbito, procedeu-se de seguida à nomeação de uma Comissão 

Especializada que, no seio deste Conselho Geral, procederá ao acompanhamento do processo 

eleitoral cujas fases foram sumariamente descritas pelo presidente: 

1. Publicação em Diário da República e divulgação do ato eleitoral; 

2. Verificação dos requisitos dos candidatos pela comissão especializada: 

a. Habilitação em Administração Escolar; 

b. Experiência em cargos de gestão escolar; 

c. Currículo relevante na área de administração escolar; 

3. Análise do currículo e projeto de intervenção dos candidatos; 

4. Entrevista com o(s) candidato(s); 
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5. Aprovação pelo Conselho Geral; 

6. Eleição. 

      Foram nomeados para comissão especializada, os seguintes elementos: 

●
 João Vítor Pedro. Presidente do conselho Geral; 

●
 Teresa Vermelho, representante do pessoal docente; 

●
 Paula Martins, representante do pessoal auxiliar; 

●
 Rui Pereira, representante dos encarregados de educação; 

●
 Lara Domingos, representante dos alunos;  

●
 Lurdes Batista, representante do Município; 

●
 António Belém, representante da comunidade. 

 

PONTO TRÊS - ANÁLISE DOS RESULTADOS ESCOLARES DO AGRUPAMENTO NO 2º SEMESTRE DE 

2021-22; 

     Em cumprimento do ponto três, passou-se à análise dos resultados escolares expressos no 

relatório previamente enviado aos conselheiros. Sobre o assunto, foi dada palavra ao Diretor 

que começou por enumerar alguns factos relacionados com rankings de escolas que têm 

aparecido na comunicação social, e cuja credibilidade questiona, pelo facto de estarem em 

causa elementos e parâmetros que não são comparáveis entre estabelecimentos e 

comunidades diferentes. Ainda na sua opinião, acresce o facto de que não foram realizados 

exames internos nos últimos anos, pelo que os resultados publicados abrangem candidatos 

externos cujas classificações não decorrem da atividade das escolas onde se apresentaram a 

exame. 

     Relativamente aos resultados da avaliação interna apurados no Agrupamento de Escolas nº 

1 de Abrantes, verifica-se que todas as médias se mantêm próximas das verificadas em anos 

anteriores o que demonstra alguma coerência nos processos de avaliação interna em vigor. 

       A vereadora Celeste Simão comentou a clareza e objetividade dos factos apresentados 

pelo Diretor na sua exposição, realçando o contraste com a inconsistência de outras análises e 

comentários públicos sobre o tema do sucesso e insucesso escolar em tempos ou escolas 

específicas. 

 

PONTO QUATRO - OUTROS ASSUNTOS. 

       A representante do ensino Pré-Escolar, Cristina Bispo, comunicou aos representantes da 

Autarquia que os sistemas de retenção dos cintos de segurança no autocarro do município não 

se adequam a crianças do pré-escolar, ou de muito baixa estatura, assim como os bancos 

habitualmente utilizados para elevar o tronco das crianças, relativamente aos pontos de apoio 

dos cintos de segurança. A representante do Município, Lurdes Batista, informou que está em 
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conclusão o processo de aquisição de bancos apropriados, após um apurado trabalho de 

análise do problema que obrigou à aquisição de vários tipos diferentes de bancos, de forma a 

prever e atender a todos os níveis etários das muitas crianças que viajam habitualmente nesse 

autocarro. 

       A propósito da utilização do transporte cedido às escolas pelo município a vereadora 

Celeste Simão recomendou um maior esforço de articulação entre projetos de turmas, de 

forma a evitar múltiplas viagens com o mesmo destino, em datas próximas e com reduzida 

lotação, promovendo a junção de turmas diferentes, ou de escolas diferentes. 

 

O Presidente: João Vítor dos Santos Pedro 

O Secretário: António Carlos Barreto Tomás 


