CONSELHO GERAL
REUNIÃO DE 9 DE JANEIRO DE 2019
(SÍNTESE DE ASSUNTOS TRATADOS)

Ordem de trabalhos:
Ponto um – Tomada de posse dos representantes da comunidade no Conselho Geral;
Ponto dois - Aprovação do Regimento do conselho Geral;
Ponto três - Eleição do Presidente e do vice-Presidente do Conselho Geral;
Ponto quatro - Aprovação do Plano Anual de Atividades 2018/19;
Ponto cinco - Aprovação das linhas orientadoras do orçamento e da Ação Social Escolar para
2019;
Ponto seis - Apresentação dos resultados da autoavaliação;
Ponto sete - Análise dos resultados escolares do terceiro período;
Ponto oito - Outros assuntos.
Estiveram presentes dezoito conselheiros, conforme lista de presenças.
Depois de ter verificado haver quórum para a tomada de decisões, o Presidente deu início
aos trabalhos com a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi posta à votação, tendo sido
aprovada por unanimidade.
PONTO UM - TOMADA DE POSSE DOS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE NO CONSELHO GERAL
Foram apresentados e tomaram posse como conselheiros neste órgão os seguintes
representantes da comunidade local que acederam ao convite efetuado pelo Presidente e na
sequência das decisões tomadas na reunião anterior: Dulce Franco, em representação da Pegop Tejo Energia; José Fernando Duque, em representação do Rotary Club Abrantes e Joana Borda
D'Agua Pimenta, em representação da Associação comercial e empresarial (ACE).
Após apresentação individual por parte de todos os constituintes do Concelho, o
Presidente proferiu uma mensagem de boas vindas e agradecimento por terem aceitado
prontamente o convite.
PONTO DOIS - APROVAÇÃO DO REGIMENTO
Foi aprovado por unanimidade o Regimento Interno para este Concelho Geral que
relativamente ao texto anterior sofreu alterações no Artigo 15.º, referente ao método de
inclusão de outros assuntos em cada reunião, nos moldes definidos na reunião anterior.
PONTO TRÊS - ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL
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Por voto secreto, foi eleito para o cargo de Presidente do Concelho Geral o conselheiro
João Vítor Pedro, com dezasseis votos, e para o cargo de Vice-presidente o conselheiro António
Belém Coelho, eleito em segundo lugar, com dois votos.
Terminada a votação, presidente reconduzido agradeceu a confiança depositada como
reconhecimento pelo trabalho efetuado, prometendo manter todo o seu esforço pessoal para a
continuação do bom funcionamento deste órgão de gestão.
PONTO QUATRO - APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES PARA 2018/19
Foi apresentado o Plano de Atividades para o corrente ano letivo. Sobre este extenso
documento, previamente enviado aos conselheiros para análise, o Diretor referiu que este
relatório foi produzido pela primeira vez com recurso à plataforma informática INOVAR, que
permite agora simplificar bastante o processo de recolha e tratamento de informação, relativa
ao grande número atividades propostas por cada escola ou departamento deste Agrupamento.
Este documento não encerra o processo, que é dinâmico e será continuamente atualizado no
decurso do ano letivo sob análise e aprovação do Conselho Pedagógico. O Plano de Atividades foi
aprovado por unanimidade.
PONTO CINCO - LINHAS ORIENTADORAS DO ORÇAMENTO E DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
De acordo com a legislação em vigor relativamente ao planeamento e execução do
projeto de orçamento e atividades no domínio da ação social escolar foram propostas pelo
Presidente e aprovadas, por unanimidade, as linhas orientadoras para elaboração do Projeto de
Orçamento e execução das atividades no domínio da Ação Social Escolar para o ano de dois mil e
dezanove.
PONTO SEIS - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO
O Diretor referiu que, na sequência do processo de auditoria de que este Agrupamento foi
alvo há cerca de quatro anos, foi delineado e tem vindo a ser implementado um Plano de Ações
de Melhoria nas diversas vertentes do funcionamento da estrutura das escolas, com especial
enfoque nos aspetos a melhorar, que foram enunciados no relatório final daquela comissão de
inspeção. No âmbito deste Plano foi realizado no final do ano letivo anterior um inquérito em
grande escala a alunos, pais, professores, assistentes técnicos e operacionais, com vista a aferir
resultados da sua implementação. Foi apresentado ao Concelho o relatório que reflete o
resultado daquela reavaliação que abrange os múltiplos aspetos e áreas de intervenção do Plano
de Melhoria que se encontra atualmente na sua fase final.
A representante da Autarquia, Professora Lurdes Batista, referiu a qualidade deste
trabalho e enalteceu a saudável perspetiva de autoanálise que a Direção deste Agrupamento
aqui demonstra.
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PONTO SETE - ANÁLISE DOS RESULTADOS ESCOLARES DO TERCEIRO PERÍODO
Do relatório previamente enviado aos conselheiros, foram tecidos alguns comentários
com base na análise simplificada dos dados que este relatório apresenta com extremo detalhe.
Sobre os valores globais expressos em taxas de sucesso escolar por ano e ciclo de escolaridade e
as flutuações verificadas relativamente ao ano anterior foram tecidas algumas considerações
relacionadas

com

fatores

decorrentes

da

localização

e

especificidade

das

escolas,

nomeadamente do primeiro ciclo, cujo decréscimo em população escolar com a consequente
constituição grupos de aprendizagem mais pequenos, em turmas mistas, produz maiores
amplitudes na variação das taxas apresentadas por anos de escolaridade em cada uma das
pequenas escolas. O Diretor referiu que algumas variáveis que tem sido observadas, como a
troca de professores numa mesma escola ou turma, parecem não ter grande influência nos
resultados. Ao contrário e já no ensino secundário as diferentes taxas de sucesso alcançadas em
disciplinas em momentos específicos de avaliação externa (exames) parecem exercer peso nessa
flutuação positiva ou negativa que se verifica anualmente.
O Presidente: João Vítor Santos Pedro
O Secretário: António Carlos Barreto Tomás
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