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Ordem de trabalhos:  

- Ponto um: - Informações;  

- Ponto dois: - Aprovação das Linhas orientadoras do orçamento e da Ação Social Escolar para o ano de 

2017; 

- Ponto três: - Nomeação da comissão eleitoral para o Orçamento Participativo; 

- Ponto quatro: - Análise dos Resultados Escolares do 1º Período; 

- Ponto cinco: - Outros assuntos. 

 

- Ponto 1 

Foi referida a receção de uma circular  da DGAE, com a referência B17002847Q, de dois de 

fevereiro, que esclarece prazos e procedimentos relativamente ao processo de eleição do Diretor. 

Foi referido o novo regimento do Quadro de Valor e Mérito, aprovado no Conselho Pedagógico e já 

disponível na página web do agrupamento.  

Foi referida a receção de um primeiro esboço da Carta Educativa do Município de Abrantes sobre o 

qual o Diretor apresentou algumas preocupações essencialmente relacionadas com a distribuição das novas 

escolas do concelho pelos dois agrupamentos existentes, alegando um visível assimetria na distribuição 

dos estabelecimentos de ensino relativamente à caracterização dos meios socioeconómicos que 

caracterizam as comunidades locais servidas por cada um dos estabelecimentos de ensino. Referiu 

frequentes situações de difícil resolução decorrentes de fatores externos às escolas, que metaforicamente 

define como “pobreza moral” e que resultam das baixas condições sociais e económicas das comunidades 

servidas por este agrupamento, que parecem estar na origem de frequentes situações de indisciplina e 

ameaças explícitas a docentes e auxiliares, com particular incidência nas escolas de Rossio e D. Miguel de 

Almeida. Dado que a Escola por si só não tem recursos para intervir socialmente em causas estritamente 

sociais e familiares, o Diretor apela ao Município toda a ajuda possível para a urgente recuperação das 

condições de estabilidade e segurança essenciais ao bom funcionamento das escolas, matéria a que a 

Carta Educativa não deve alhear-se. 

A representante do Município, Dr.ª Isabel Cartaxo, referiu que o documento recebido se trata 

efetivamente de um esboço inicial, e que a versão final está ainda em elaboração por uma empresa 

externa que, para o efeito, ouviu as entidades representativas. Confirmou que este ano letivo tem sido 

atípico pelo grande número de alunos recebidos e pelas suas características étnicas e familiares, cujos 

efeitos se têm sentido também na manutenção da disciplina nos transportes escolares e nos espaços 

envolventes às escolas, já que estas famílias recém-chegadas tendem a concentrar-se em zonas do 

concelho bem definidas, próximas das escolas referidas. 
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A professora Carlota Godinho referiu que o agravamento da situação não tem afetado muito o 

funcionamento das aulas na Escola Dom Miguel de Almeida, dado que muitos destes alunos não 

comparecem às aulas, limitando-se a vaguear pelo recinto escolar e espaços envolventes, transpondo por 

vezes as vedações da escola, e onde se registam com frequência cenas de intimidação e desordem para 

com funcionários e transeuntes. 

A Dr.ª Isabel Cartaxo referiu que o Município conhece bem o problema, para o qual não existe uma 

solução fácil e unilateral. Ficou por isso acordada a marcação de uma reunião entre os representantes do 

Agrupamento, do Município e de outras entidades, cuja ação se entenda relevante na busca de soluções 

para os problemas que assolam estes estabelecimentos de ensino. 

 

Ponto 2 

Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, proposta de aprovação das linhas 

orientadoras do orçamento e da Ação Social Escolar para o ano de 2017, verifica-se que o documento 

reflete práticas e procedimentos dos anos anteriores e que a sua execução poderá diferir apenas em 

função das verbas disponíveis anualmente para a Escola e Ação Social Escolar. A proposta foi aprovada por 

unanimidade. 

 

Ponto 3 

Relativamente ao ponto três, nomeação da comissão eleitoral para o Orçamento Participativo, foi 

descrito pelo Presidente o processo a desenvolver nas Escolas Dr. Solano de Abreu e Dom Miguel de 

Almeida para o escrutínio de propostas a apresentar pelos alunos, que implicam a formação de duas 

comissões eleitorais, uma por escola, compostas por um professor e dois alunos. Este Conselho aprovou a 

proposta de que na Escola D. Miguel de Almeida, os alunos sejam escolhidos de entre os delegados das 

turmas do nono ano, enquanto na Escola Dr. Solano de Abreu, será eleito um aluno de entre os delegados 

do nono ano e um de entre os delegados do ensino secundário. Para evitar situações de conflito de 

interesse entre os delegados da comissão e autores de propostas de investimento na melhoria das 

condições escolares, as comissões deverão ser eleitas em assembleia de delegados de turma após o prazo 

de entrega de propostas. O Diretor informou que nomeou as docentes Gabriela Magalhães, da escola Dr. 

Solano de Abreu, e Alexandra Manuel, da escola D. Miguel de Almeida, para a coordenação local da 

medida, as quais estão já a prestar os devidos esclarecimentos às turmas, para a preparação do processo 

participativo e criação e apresentação de propostas. As assembleias de delegados de turma ficam 

agendadas para segunda-feira, seis de Março, em espaços e horários a definir pelas respetivas escolas. ---- 

 

Ponto 4 

Relativamente ao ponto quatro, análise dos resultados escolares do 1º período, foi realçado pelo 

Diretor a melhoria dos resultados relativamente ao mesmo período do ano transato, apesar de se verificar 

ainda um grande desvio relativamente às metas traçadas para este ano letivo, que ainda é necessário 

recuperar. 

A representante dos encarregados de educação Ana Poupino referiu como aspeto negativo o facto 

de, no primeiro ciclo, estarem a ser habitualmente realizados testes de avaliação em três dias 

consecutivos. 
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Ponto 5 

Finalmente, no ponto cinco, outros assuntos, foi anunciado pela representante dos encarregados 

de educação da Escola Básica do Pego a realização da segunda audição da Escola de Música, no próximo 

dia dezassete de março. O representante dos encarregados de educação José Carlos Moura, informou que, 

em resultado de uma parceria entre a Associação de Pais da escola Dr. Solano de Abreu, a Biblioteca da 

escola e a Biblioteca António Boto, vai decorrer, na biblioteca da escola Dr. Solano de Abreu, entre um de 

março e vinte e cinco de abril, uma exposição sobre o tema “Abrantes – como era há cem anos” e 

“Autores de há cem anos”. 

Foi também reforçada a intenção de realizar a quarta edição do evento Agruparte, este ano com 

duração mais reduzida que a do ano transato, que decorreu em articulação com a comemoração do 

centenário do Concelho de Abrantes. O evento terá lugar em data próxima do Dia da Criança, um de 

Junho, e desta vez ocorrerá no espaço da Escola Dom Miguel de Almeida. 

 

O Presidente: João Vítor Santos Pedro 

O Secretário: António Carlos Barreto Tomás 

    

 
  


