
                                                            

 

Ata número dezasseis 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

reuniu o Conselho Geral em reunião ordinária, a fim de dar cumprimento à seguinte ordem de 

trabalhos: 

Ponto um: Apreciação da versão final do Plano de Inovação Pedagógica, incluindo o PADDE; 

Ponto dois: Aprovação das atividades curriculares e planificação anual de Atividades de 

Enriquecimento Curricular do primeiro ciclo; 

Ponto três: Aprovação do relatório final do Plano Anual de Atividades; 

Ponto quatro: Parecer sobre os critérios de organização dos horários; 

Ponto cinco: Outros assuntos. 

O Presidente do Conselho Geral deu início à reunião, informando que relativamente ao ponto 

um, o Plano de Inovação Pedagógica já tinha sido apreciado em reunião anterior mas que, 

entretanto, sofreu algumas alterações, pelo que voltou a sede do Conselho Geral. Uma vez 

que, como todos os documentos a serem analisados, o Plano foi enviado para todos os 

Conselheiros, deu a palavra à professora Elisabete Tavares para que referisse as alterações. 

A professora Elisabete Tavares referiu que o Plano de Inovação Pedagógica apresentado à 

DGEsTE foi sofrendo alterações, a saber, o ter-se retirado a EB1 da Ponte do Plano, uma vez 

que a DGEsTE considerou que não havia indicadores de superação para as medidas que se 

pretendiam implementar. Assim, o Plano de Inovação Tecnológica vai iniciar-se apenas com o 

sétimo ano. Mantém-se a proposta de semestralidade. O Plano foi reduzido, tem muito menos 

informação, mas as Aprendizagens Essenciais são sempre a referência. 

De seguida, o Presidente do Conselho Geral questionou se algum Conselheiro queria colocar 

alguma questão e como não houve questões o Plano de Inovação Pedagógica teve uma 

apreciação favorável. 

Passou-se ao ponto dois, e uma vez que os documentos forma enviados antecipadamente, o 

Presidente do Conselho Geral quis saber se havia alguma questão a ser colocada. 

A Diretora do Agrupamento aproveitou para fazer um breve resumo da planificação anual de 

Atividades de Enriquecimento Curricular do primeiro ciclo. 

O documento foi aprovado por unanimidade. 

No que concerne ao ponto três, o Presidente do Conselho Geral deu a palavra à Conselheira 

Ana Oliveira, na qualidade de Coordenadora do Plano. A Conselheira começou por referir que 

se ia centrar nas atividades mais relevantes e nas exigências decorrentes da situação 

pandémica. Fez, de seguida, um breve resumo das atividades realizadas ao longo do ano letivo, 

por ciclo e por ano de escolaridade. Das estruturas proponentes, realçam-se as atividades 

propostas e realizadas pelo Centro de Recursos Clara Brandão. Da análise da consecução dos 



                                                            

objetivos do Projeto Educativo verifica-se que, maioritariamente, as atividades vão ao 

encontro do Eixo um. Quanto à tipologia que mais se destaca é a das conferências, das 

palestras e dos debates, consequência das contingências decorrentes da pandemia. 

Realçou, ainda, as atividades promovidas no âmbito das comemorações dos cinquenta anos da 

escola, principalmente o encontro entre antigos alunos, via meet. Também a celebração do Dia 

do Patrono, apesar de em moldes diferentes, foi um sucesso e mobilizou toda a comunidade 

educativa. 

Referiu, ainda, que a experiência de concretizar duas palestras no âmbito da Educação para a 

Sexualidade, abertas a todos os discentes do ensino secundário excedeu as expetativas. 

De seguida, mencionou os projetos ERASMUS, quer para docentes, quer para alunos dos 

Cursos Profissionais. Deu a palavra ao Conselheiro Paulo Martins que, na qualidade de 

professor bibliotecário, esteve em mobilidade na Croácia, para que partilhasse a experiência 

que viveu e ao Conselheiro Tomás Candeias, representante dos alunos, para que partilhasse a 

sua experiência em Málaga. Ambos consideraram a experiência extremamente enriquecedora 

e o Conselheiro Tomás Candeias reforçou a importância deste projeto estar direcionado para 

os Cursos Profissionais, o que revela a importância e o investimento que o Agrupamento faz 

nestes cursos e nos alunos que os frequentam. 

A Diretora do Agrupamento aproveitou a ocasião para reforçar que pela primeira vez a 

mobilidade abrangeu toda a comunidade educativa, para que ninguém fosse “deixado para 

trás”. 

A Conselheira Ana Oliveira referiu que a experiência dos alunos foi francamente positiva e que 

todos os que participaram foram elogiados, pelas entidades de acolhimento, pelo seu 

comportamento e trabalho. 

O Conselheiro Martinho pediu a palavra e começou por endereçar os parabéns à nova Diretora 

do Agrupamento, deixando uma palavra de apreço a todo o trabalho que já realizou e desejar-

lhe os maiores sucessos para o quadriénio. 

De seguida, questionou se não seria possível quantificar a adesão às atividades realizadas. 

A Conselheira Ana Oliveira responde que quando se acede à plataforma do PAPA essa 

quantificação aparece. 

Como não houve mais nenhuma questão, o relatório final do Plano Anual de Atividades foi 

aprovado por unanimidade. 

Passou-se, de seguida, ao ponto quatro, que não foi discutido uma vez que o documento não 

sofreu alterações em sede do Conselho Pedagógico. 

O Presidente do Conselho Geral terminou a reunião, agradecendo aos Conselheiros que irão 

deixar o Conselho Geral, por todo o seu trabalho e dedicação. 



                                                            

A Conselheira Arminda Bastos aproveitou para questionar o Conselheiro Rui Luzes sobre a data 

em que será conhecida a avaliação do pessoal não docente, uma vez que esta já devia ter sido 

finalizada em março. 

O Conselheiro Rui Luzes respondeu que não estava por dentro do assunto mas que iria 

informar-se. De seguida, agradeceu todo o trabalho feito pelo Agrupamento, principalmente 

pela Diretora. Quis, também, saudar a Diretora pelo Plano de Inovação Tecnológica e desejar-

lhe os maiores sucessos para o novo quadriénio. 

 

 

 

 


