CONSELHO GERAL
REUNIÃO DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017
(SÍNTESE DE ASSUNTOS TRATADOS)

Ordem de trabalhos:
1 – Informações;
2 - Aprovação do Plano Anual de Atividades;
3 – Análise dos resultados escolares do 3º Período;
4 - Apreciação dos relatórios referentes à implementação do Plano de Melhoria;
5 - Outros assuntos.
Ponto um
Foi apresentado o novo representante dos alunos, Helénio Mendes. Foi anunciado o
pedido de exoneração do Sr. Luís Valente, representante dos Encarregados de Educação e
Presidente da APEE do Centro Escolar de Bemposta, por razões profissionais, relacionadas com o
seu horário de trabalho. O pedido foi aceite, sendo agora convidada a representante que se
segue na lista de elementos suplentes.
O Diretor convidou os elementos do Conselho para a cerimónia de entrega dos Prémios de
Mérito aos alunos do Ensino Secundário e Profissional do concelho de Abrantes, a realizar no dia
sete, pelas dezoito horas, na Escola Solano de Abreu, e também para as cerimónias de entrega
dos diplomas de Valor e Mérito do Agrupamento Nº 1 de Abrantes que terão lugar no dia quinze.
Ponto dois
A Dr.ª Isabel Cartaxo referiu que não está concluído o protocolo entre o Município de
Abrantes e o Jardim Zoológico, pelo que ainda não estão garantidas as visitas agendadas pelas
escolas que dele decorrem. A Educadora Natália Santos referiu que o projeto “Amigos do Ziki”,
que trabalha as competências emocionais e sociais com alunos do ensino pré-escolar, não foi
inserido neste documento inicial, porque surgiu posteriormente à sua elaboração, mas será
referido nos próximos relatórios de avaliação do Plano.
O Plano Anual de Atividades foi aprovado por unanimidade.
Ponto três
No que concerne à análise dos resultados escolares do terceiro período, foi referida a
melhoria de resultados em todos os níveis, apesar de um considerável número de retenções nos
anos finais de ciclo e no 2º ano de escolaridade, ano em que se concentram os alunos que
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progridem obrigatoriamente do primeiro ano com dificuldades. Não obstante, refere ainda o
Diretor que o ano letivo transato regista níveis de sucesso que se destacam no percurso recente
do Agrupamento e que certamente refletem as ações decorrentes do plano de melhoria em
implementação, bem como as práticas daí resultantes.
Ponto quatro
Relativamente à apreciação dos relatórios referentes à implementação do Plano de
Melhoria, foram referidos os inquéritos realizados aos alunos de todos os ciclos e realçada a sua
perspetiva relativamente aos fatores facilitadores de aprendizagem e à sua apreciação sobre as
atitudes e práticas docentes. O Diretor referiu que não existem ainda dados comparativos para
uma análise dinâmica destes dados, mas o relatório apresentado reflete bem o trabalho
exaustivo que tem vindo a ser desenvolvido pela equipa do PAM, em interação com outras
estruturas escolares. O representante José Carlos Moura exemplificou perante o Conselho
algumas das tarefas desenvolvidas pelos encarregados de educação no âmbito deste plano. O
professor João Vítor referiu também a supervisão pedagógica entre pares, que é já prática
habitual e que favorece a partilha de estratégias e o desenvolvimento de trabalho em
cooperação.
Ponto cinco
Em outros assuntos, ponto cinco, a vereadora Celeste Simão anunciou que está em fase
de implementação pelo Município um Plano de Integração Social, que tem como público-alvo
três famílias de etnia cigana, que estão atualmente em situação de despejo e que o Município
tem intenção de realojar, mediante esse plano de integração social que, entre os vários eixos de
atuação, inclui o acompanhamento educativo das seis crianças em idade escolar que frequentam
escolas deste agrupamento. O Diretor manifestou a disponibilidade para essa colaboração,
referindo a ação já em curso por parte do Serviço de Psicologia e Orientação, com vista à
promoção da assiduidade dos alunos de etnia cigana.
O professor António Belém veio manifestar alguma preocupação relativamente às notícias
de ampliação de instalações anunciadas para a Escola Dr. Manuel Fernandes, tendo em conta
que ocorrem numa altura em que se antevê uma grande redução da população escolar. O Diretor
partilhou as mesmas preocupações, no sentido em que o sobredimensionamento de um dos
agrupamentos do concelho poderá, num futuro próximo, colocar a em causa a existência do
outro, e neste caso o Agrupamento nº 1. A vereadora Celeste Simão esclareceu que as obras
previstas consistem na recuperação da antiga residência de estudantes com aproveitamento de
alguns dos espaços para aulas específicas no âmbito do ensino articulado de música, mas o
Diretor reiterou que da intervenção resultará sempre uma maior disponibilização de salas
normais para o aumento de turmas. Foi novamente abordado o problema da migração de alunos
entre agrupamentos próximos, elencando-se diversos fatores positivos e negativos.
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O representante dos encarregados de educação, José Moura, referiu a queixa de alguns
pais em relação ao horário de alguns autocarros, que é desajustado em relação ao termo das
aulas, sujeitando os alunos a longos períodos de espera.
A representante dos pais, Ana Poupino, referiu como grave a recente substituição das
atividades de enriquecimento curricular por atividades lúdicas que, na sua opinião, são uma
causa do êxodo verificado nalgumas escolas do agrupamento. O Diretor justificou que a
alteração efetuada resultou das orientações recebidas do Ministério, no sentido de não continuar
a desenvolver, nas AEC, conteúdos de natureza curricular semelhantes aos da matriz letiva. A
representante dos Encarregados de Educação manifestou a opinião de que tal diretiva não era de
cumprimento obrigatório. Acrescentou ainda que não se verificou a prévia audição dos pais sobre
esta alteração.
O Presidente: João Vítor Santos Pedro
O Secretário: António Carlos Barreto Tomás
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