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Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, na sala 4, pelas dezoito horas, reuniu 
o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos com a presença de todos os 
conselheiros, à exceção da conselheira Lília Marquês. 

Também estiveram presentes, o Diretor do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, José 
Santos; da Câmara Municipal de Óbidos, Dra. Sabina da Silva; da Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Professor David Justino, Dra. Liliana Pascueiro e 
Dra. Marina Peliz como convidados. 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior; 

Ponto 2 - Tomada de posse do representante do Parque Tecnológico de Óbidos  - Miguel 
Silvestre; 

Ponto 3 - Ponto da situação do Plano Estratégico Educativo Municipal; 

Ponto 4 - Ponto da situação do Projeto Educativo; 

Ponto 5 - Aprovação do Plano de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) para o ano 
2022/23; 

Ponto 6 - Revisão do Regimento Interno deste órgão ; 

Ponto 7 - Aprovação do mapa de férias do Diretor de Agrupamento; 

Ponto 8 - Outros assuntos. 

 

Ponto 1: Aprovação da ata da última reunião. 

A Presidente do Conselho Geral deu início à reunião, com o período antes da ordem do dia. 
Informou que: 

- de acordo com o artigo 10, do Regimento deste Conselho Geral designou como assessores 
os representantes dos alunos João Ferreira e Manuel Pimentel, a fim de colaborarem na 
realização e redação da ata desta reunião; 

-  Solicitou à direção um endereço de email para os contactos do conselho geral; 

Deu a palavra ao diretor, que destacou  as atividades que decorreram no agrupamento desde 
o último conselho geral . Assim sendo: 

- Requalificação do campo de jogos da Escola sede, nomeadamente tabelas de basquetebol e 
balizas de futebol, 

- Josefa Mostra que permitiu aos pais e encarregados de educação a visita à escola sede e a 
participação em atividades dinamizadas pelos diferentes grupos disciplinares; 

- Exposição do Dia Mundial da Paz – que estará patente em diferentes espaços da vila, 
integrada numa ótica de abertura à comunidade; 

- Protocolo Andebol 4 Kids, entre a escola, o Município e a Federação portuguesa de Andebol; 
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- Candidatura à criação de um CET - Centro Tecnológico Especializado para o ensino 
profissional; 

De seguida  a presidente passou à leitura da ata da reunião anterior, e foram feitas as 
seguintes adendas: 

- no parágrafo 1º acrescentou-se o seguinte texto 

”.... com a presença de todos os conselheiros, à exceção do conselheiro Miguel Silvestre, do 
conselheiro João Ferreira (por se encontrar em Erasmus em Londres)  e conselheira Carla Rosa 
(que justificou a ausência à reunião com consulta médica do seu filho)”; 

- no início do ponto 4, acrescentou-se o seguinte texto 

“ A conselheira Carla Rosa participou na reunião a partir deste momento”. 

Após as propostas de alteração, a ata foi colocada à aprovação, tendo a mesma sido aprovada 
com 19 votos a favor e 2 votos abstenções que não participaram na reunião. 

 

Ponto 2: Tomada de posse do representante do Parque Tecnológico de Óbidos  - Miguel 
Silvestre; 

Foi dada posse, como previsto, ao Conselheiro Miguel Silvestre, representante da OBITEC – 
Parque Tecnológico, o qual se apresentou ao restante Conselho Geral, mencionando as 
ligações anteriores entre a escola e o parque tecnológico, e os benefícios que dessa ligação 
surgirão. 

 

Ponto 3 - Ponto da situação do Plano Estratégico Educativo Municipal; 

A equipa da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa deu 
início à apresentação do Plano Estratégico Educativo Municipal (PEEM) e da Carta Educativa 
(CE), tendo o Professor David Justino realizado uma apresentação sucinta do trajeto já 
percorrido desde que iniciaram este processo em fevereiro de 2022 e que terá a duração 
prevista de 14 meses. 

O PEEM obedece a um conjunto de princípios, através dos quais conferem realismo, sem 
descartar uma dimensão criativa e inovadora para a educação, tudo num «processo 
participado». Os princípios são: A) Diagnóstico Educativo Municipal e mapeamento de 
recursos; B) auscultação e respetiva extração dos objetivos educativos dos atores locais;  C) 
assessoria à revisão da Carta Educativa de 2.ª geração, cumprindo os princípios no Decreto-
lei; D) proposta de Eixos Estratégicos (EE); E) uma proposta de operacionalização dos EE. A 
Carta deverá ter um papel imperativo no projeto escolar, tendo a escola de procurar 
interpretar aquele documento em coordenação com as especificidades do agrupamento. 
Todo este processo será monitorizado.  

Quanto ao ponto A, procede-se à caracterização do território e demografia, à caracterização 
socioeconómica do concelho e população ativa, descrição de dinâmicas municipais para a 
educação, estudo da população escolar e, enfim, análise dos resultados escolares.  

Quanto ao ponto B, a auscultação dos atores locais deve ser dividida em três grupos: grupo 1 
– Direção da AE, Coordenadores de Departamento e Presidente do Conselho Geral; grupo 2 
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– Representantes dos Não Docentes, dos Alunos e dos Pais e Encarregados de Educação com 
assento no Conselho Geral e representantes dos parceiros para a área da Educação; grupo 3 
– Alunos do Ensino Básico. 

Quanto ao ponto C, deve-se proceder à caracterização do edificado e conservação, 
mapeamento da qualidade e sucesso educativo, e assessoria na submissão e validação no 
Sistema de Avaliação das Cartas Educativas. 

Quanto ao ponto D, os EE devem informar-se no diagnóstico e mapeamento (ponto A) e na 
auscultação dos atores locais (ponto B) para o estabelecimento de prioridades, objetivos, 
metas e ações.  

Apresentou-se ainda o documento final do PEEM/CE Óbidos).  

 

Ponto 4 - Ponto da situação do Projeto Educativo; 

O diretor do Agrupamento deu a conhecer o ponto da situação do PE, da importância de o PE 
espelhar algumas ideias da Carta Educativa e do PEEM. Apresentou a equipa responsável pela 
elaboração e calendarização das etapas, referindo que deverá estar terminado 3 meses após 
a aprovação do PEEM. 

 

Ponto 5 - Aprovação do Plano de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) para o ano 
2022/23; 

No próximo ano letivo os alunos irão beneficiar das seguintes atividades de enriquecimento 
curricular: inglês, Atividade física e Desportiva, Atividade Lúdico-Expressiva, Educação Musical 
e Teatro. 

No que toca ao inglês, esta atividade poderá ser beneficiada pelos alunos do 1.º e 2.º anos de 
escolaridade, com o intuito de convidá-los a uma posterior aprendizagem formal.  

Sobre a Atividade Física e Desportiva, pretende-se com ela desenvolver todo um campo de 
competências físico-motoras das crianças.  

No que concerne à Atividade Lúdico-Expressiva, encontra-se no âmbito do projeto Óbidos 
Anima e desenvolver-se-á em múltiplas modalidades, do cinema de animação, à 
multidisciplinaridade, com o intuito de desenvolver as capacidades comunicativas e criativas 
do estudante primário.  

Em relação ao ensino da Música, pretende-se o desenvolvimento da literacia musical.  

Sobre o Teatro, o atelier de expressão dramática será um espaço criativo, recreativo e 
improvisacional, para a promoção de competências essenciais, da comunicação à 
cooperação, passando pela autonomia e o espírito crítico.  

Os estabelecimentos do 1.º CEB que beneficiarão desta oferta serão: Escola Básica de Óbidos, 
Escola Básica do Alvito, e Escola Básica do Furadouro.  

Foi apresentada a proposta do Plano de Atividades de Enriquecimento Curricular(AEC), que 
foi aprovado por unanimidade. 
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Ponto 6 - Revisão do Regimento Interno deste órgão ; 

Foi constituída uma comissão composta pelos conselheiros Elsa Curto, Ricardo Carreira e 
Teresa Ferreira, que ficarão encarregues de reunir os contributos dos conselheiros à revisão 
do Regimento e levarão a proposta a votação na primeira reunião do próximo ano letivo. 

 

Ponto 7 - Aprovação do mapa de férias do Diretor de Agrupamento; 

Foi apresentado o período de férias do Diretor, que tem direito a 24 dias que  decorrem no 
período de 28/07/22 a 31/08/22. Os membros aprovaram por unanimidade. 

 

Ponto 8 - Outros assuntos. 

A presidente da reunião esclareceu sobre a disponibilização do resumo da reunião, a mesma 
será afixada em todas as escolas do agrupamento e a respetiva ata ficará pública na página 
da internet do agrupamento de escolas, depois de aprovada em reunião de Conselho Geral. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião do Conselho Geral e se lavrou 
a presente ata que será assinada pela Presidente do Conselho Geral, Elsa Curto e pelos 
secretários João Ferreira e  Manuel Dugos Pimentel que redigiram a ata. 

  

A Presidente do Conselho Geral       Os Secretários 

         

________________________                                                     _________________________ 

       

 

 


