
 

 

Ata número quinze 

 

Aos dezanove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas dezoito 

horas e trinta minutos, reuniu extraordinariamente, por videoconferência, o 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, de acordo com 

a alínea b), do artigo sexto, do Regimento Interno do Conselho Geral, 

conjugado com o número um do artigo décimo sétimo do D.L. número setenta e 

cinco barra dois mil e oito, de vinte e dois de abril, alterado e republicado pelo 

D.L. cento e trinta e sete barra dois mil e doze, de dois de julho, a fim de dar 

cumprimento à seguinte ordem do dia: 

Ponto único: Análise, discussão e deliberação sobre a recondução da Diretora, 

de acordo com o número dois do artigo vigésimo quinto do D.L. setenta e cinco 

barra dois mil e oito de vinte e dois de setembro, alterado e republicado pelo 

D.L. cento e trinta e sete barra de dois mil e doze de dois de julho. 

Deu-se inicio à reunião com o Presidente do Conselho Geral a referir que de 

acordo com a alínea b), do artigo sexto, do Regimento Interno do Conselho 

Geral, conjugado com o número um do artigo décimo sete do D.L. número 

setenta e cinco de dois mil e oito, de vinte e dois de setembro, alterado e 

republicado pelo D.L. cento e trinta e sete barra dois mil e doze, de dois de 

julho, este órgão reuniu para deliberar sobre a recondução da diretora da 

escola, professora Ilda Maria Gomes Ferreira, uma vez que tinha que se 

cumprir com os sessenta dias anteriores ao final do mandato da mesma. De 

seguida, pediu à Diretora, presente na reunião, para que apresentasse as 

razões da sua disponibilidade para a recondução no cargo para o próximo 

quadriénio. 

A Diretora do Agrupamento começou por dizer que todas as metas e objetivos 

a que se propôs na sua Carta de Missão, para o mandato que agora está 

prestes a terminar foram atingidos 



 

De seguida, manifestou a sua disponibilidade para a recondução no cargo e a 

vontade de dar continuidade a projetos iniciados e atividades programadas que 

a pandemia interrompeu, nomeadamente: 

- dar continuidade à Avaliação Externa da Escola iniciada no ano de dois mil e 

dezanove e interrompida numa fase final, por força da pandemia;  

- concluir o processo de certificação de qualidade (EQAVET) em curso; 

- dar cumprimento ao Programa de Comemorações do Cinquentenário da 

Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro; 

- concluir a formação no âmbito da Escola Digital e contribuir para a 

elaboração/construção do Plano de Desenvolvimento Digital da Escola, no 

âmbito do Plano de Ação para a Educação Digital (2021-2027), definido pela 

União Europeia e que visa reconfigurar os sistemas de ensino e de formação 

para a era digital e do subsequente Plano de Ação para a Transição Digital de 

Portugal, que convida as escolas a criarem os seus Planos de Ação para o 

Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE), tendo em conta o Quadro 

Europeu de Organizações Digitalmente Competentes (DigCompOrg, 2018), 

que visa promover a inovação educacional através da integração das 

tecnologias digitais em contexto educativo. 

- instalar o Espaço de Aprendizagens Ativas (Sala do Futuro), uma ambição 

concretizada este ano letivo. 

- contribuir para a reformulação dos instrumentos de gestão da escola tais 

como: o Projeto Educativo, o Plano Anual e Plurianual de Atividades e o 

Regulamento Interno. 

Muitos obstáculos e constrangimentos ocorreram, mas a vontade em concluir 

os projetos/atividades em curso alimentam a vontade de chegar ao fim.   

Apesar do período difícil que atravessamos e de incerteza face ao futuro, 

continua e continuará a exercer as funções com gosto, satisfação e espírito de 

missão. 

À comunidade escolar deixou a promessa de continuar a “Fazer Melhor”. 



 

No entanto, caso não continue como Diretora do Agrupamento voltará a fazer o 

que sempre gostou, lecionar, com a certeza que quer como Diretora, quer 

como docente se entregará, como é seu hábito,a cem por cento. 

Por ser um período complicado nas escolas, reconheceu que não teve tempo 

para elaborar o Projeto de Intervenção do quadriénio dois mil e vinte e um a 

dois mil e vinte e cinco, mas tem já as linhas gerais, que apresentou. Assim, o 

Projeto de Intervenção assenta em quatro eixos: a promoção do sucesso 

escolar dos alunos; organização da gestão escolar; interação com a família e a 

comunidade; recursos. Explicou cada um dos eixos e a forma como serão 

desenvolvidos. 

Com base nos quatro eixos, apresentou as três linhas de ação para a sua 

concretização. 

De seguida, apresentou o respetivo cronograma das ações a desenvolver. 

Finalizada a apresentação, o Presidente do Conselho Geral deu a palavra aos 

Conselheiros, para que, se o desejassem, questionassem a Diretora, a fim de 

verem esclarecidas quaisquer dúvidas que pudessem ter. 

O Conselheiro Martinho Oliveira, felicitou a Diretora do Agrupamento por 

continuar motivada para o exercício de um cargo que nem sempre desperta 

simpatia. Também o facto de usar muitos verbos implica o desejo de ação, o 

que é muito importante para uma escola. No entanto, considera que é 

importante olhar para o futuro e gostaria de, globalmente, perguntar se está 

satisfeita com o trabalho que desenvolveu quando olha para o Agrupamento e 

como projeta esse balanço no futuro. 

A Diretora do Agrupamento respondeu que a quantificação será feita na sua 

Carta de Missão, caso o Conselho Geral aprove a sua recondução. Daí não o 

ter feito neste momento. 

Considera que o Agrupamento está melhor, em termos globais, e sente-se 

bastante satisfeita com o trabalho feito e com a projeção do Agrupamento, que 

tem visto o seu mérito ser reconhecido através da atribuição de inúmeros 

prémios, por entidades externas, alguns dos quais de elevado valor monetário. 



 

Referiu, ainda, que o exercício de liderança é partilhado, o que revela o 

empenho de toda a comunidade escolar. 

A Conselheira Fernanda Principe referiu que este é um momento muito 

importante e de muita coragem por parte da Diretora do Agrupamento, por se 

propor à recondução no cargo que ocupa. Reforçou, também, que a parceria 

com a Escola Superior de Enfermagem continuará e será reforçada. 

A Conselheira Rosália Xará salientou que o facto de todos os alunos do 

Agrupamento se sentirem felizes por frequentarem as várias escolas que o 

compõem reflete a liderança do mesmo. Aproveitou para felicitar a Diretora 

pela sua coragem. 

De seguida, o Presidente do Conselho Geral explicou que a votação será 

secreta, através de um link criado para o efeito. 

Assim, dos dezasseis conselheiros presentes na reunião, após a contabilização 

dos votos, o resultado apurado foi o seguinte: quinze votos a favor da 

recondução da Diretora do Agrupamento no cargo de Diretora e um voto 

contra. 

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro aprovou, por 

maioria, a recondução da professora Ilda Maria Gomes Ferreira como Diretora 

do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, para o quadriénio 2021/2025. 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião com a leitura e 

aprovação por unanimidade da presente ata. 

 

 A Secretária do Conselho Geral: Teresa Dinis 

                        

O Presidente do Conselho Geral: António Santos 

 

 

                                                                  



 

 

 


