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Aos vinte e seis dias do mês de julho 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 dos conselheiros Maria Fátima Santos, Ricardo Carreira, 
Susana Isidoro, Sandra Teotónio e Marta Caetano. 

Também esteve presente, o Diretor do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, José 
Santos. 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto 1 – Informações; 

Ponto 2 – Aprovação da ata da reunião anterior; 

Ponto 3 –  Apreciação do Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades do ano 
2021/22; 

Ponto 4 –  Pronuncia sobre os critérios de organização de horários; 

Ponto 5 – Outros assuntos. 

 

Ponto 1: Informações.  

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

- O email do Conselho Geral já está ativo e a pasta relativa ao QUADRIÉNIO 2022/26 onde se 
encontram documentos/assuntos/pareceres abordados neste órgão; 

- Reforçou que todas as deliberações do Conselho Geral, após aprovação da minuta ou da 
ata, serão tornadas públicas na página do Agrupamento Escolas Josefa de Óbidos. 

 

Ponto 2: Aprovação da ata da última reunião. 

Dando cumprimento ao ponto dois a ata foi colocada à aprovação, tendo a mesma sido 
aprovada com 14 votos a favor e uma abstenção de um conselheiro, pois, este não 
participou na reunião a que remete a ata. 

 

Ponto 3: Apreciação do Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades do ano 
2021/22; 

Os conselheiros Miguel Silvestre e Lília Marquês compareceram na reunião a partir das 18 
horas e 20 minutos, estando a decorrer o ponto 3. Esta situação foi previamente autorizada 
pela Presidente do órgão. 

Em relação ao ponto número três da ordem de trabalho, em conformidade com a 
competência prevista na alínea f) do artigo 13.º do decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei 177/ 2012 de 2 de Julho, “apreciar os relatórios 
periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano de actividades”, foi apreciado o 
Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2021/22. 
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O Conselho Geral tomou conhecimento do relatório, o mesmo foi lido e analisado.  

A Presidente deu a palavra aos conselheiros que se quisessem pronunciar ou colocar alguma 
dúvida. 

A conselheira Teresa Ferreira salientou que no gráfico do ponto 5 do Relatório Final de 
Execução do Plano Anual de Atividades não se pode comparar o número de atividades por 
ano letivo, mas sim utilizando a frequência relativa. 

O conselheiro Manuel Dugos Pimentel solicitou o esclarecimento relativamente aos 
“aspectos que correram menos bem e/ou poderiam ser melhorados”, pois os termos usados 
eram contraditórios e a sua interpretação não se revelava clara. Foi explicado que as 
redações são as que são introduzidas no programa inovar e podem referir-se a diferentes 
atividades com níveis de participação dos encarregados de educação. Sugeriu que, na 
avaliação, estes dados fossem analisados separadamente.  

Relativamente ao ponto 6 do Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 
(Eixos do Plano Estratégico Educativo Municipal/Projeto Educativo), a Presidente focou o 
ponto 7 (Investimento na qualificação das pessoas ao longo da vida), e referiu a importância 
do envolvimento progressivo dos Encarregados de Educação em atividades promovidas pela 
Escola e colaboração dos Pais/Encarregados de Educação e a instituição educativa no 
desenvolvimento de atividades conjuntas.  

A Presidente reforçou que o seria profícuo um maior envolvimento na participação dos 
Encarregados de Educação nas actividades do Plano Anual das Atividades do Agrupamento. 
A Presidente mencionou também que seria benéfico a possibilidade de os alunos avaliarem, 
na plataforma Inovar, as actividades no âmbito do Plano anual de Atividades, através de um 
questionário anónimo, facilitando desta forma a análise da avaliação das actividades. 

O conselheiro Manuel Dugos Pimentel considerou que para uma melhor análise do Relatório 
Final de Execução do Plano Anual de Atividades, este deveria ter uma maior transparência 
nas informações inscritas no programa inovarPAA e os dados fornecidos sobre a avaliação 
deveriam ser quantificados. 

A conselheira Maria Guedes referiu que a falta de envolvimento dos pais e Encarregados de 
Educação também é sentida na Saúde Escolar verificando-se um desligar do educando à 
medida que se desenvolve o seu crescimento e autonomia, fazendo parte do processo 
natural.  

O Conselheiro Paulo Gonçalves referiu ainda que em relação ao envolvimento dos pais seria 
interessante analisar outros dados e a sua relação com o aproveitamento dos alunos. 
Também reforçou que hoje existem formas de contacto digital com os Encarregados de 
Educação, o que de alguma forma mantem os EE informados sem necessidade de se 
deslocarem à escola.  

No seguimento da intervenção do conselheiro Paulo Gonçalves, a conselheira Maria Guedes 
reforçou o facto dos alunos serem mais acompanhados pelos Encarregados de Educação 
durante os primeiros anos de escolaridade.  
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A conselheira Elisabete Linto solicitou a ajuda do Município no que concerne à requisição de 
transportes para a realização de visitas de estudo, pois referiu que no contexto actual 
(relação de número de alunos por turma, diferentes Complexos Escolares e a subida dos 
combustíveis) encarecem as viagens/visitas de estudo. 

O conselheiro Filipe Daniel proferiu que o Municipio está sempre recetivo à cedência de 
autocarros municipais para a realização de visitas de estudo das escolas em todos os níveis 
de ensino. Indicou que todos os pedidos de transporte para a realização de visitas de estudo 
devem ser efetuados, preferencialmente, através de oficio/requisição devidamente visados 
pela Direção do Agrupamento de Escolas, com antecedência, em relação à data de viagem. 
Neste momento o Município encontra-se com carência de motoristas e existem muitas 
solicitações para a utilização dos transportes do Município. 

A conselheira Catarina Vargas informou o Conselho Geral que, no caso específico de pais 
separados, sendo um Encarregado de Educação, o outro nem sempre toma conhecimento 
das informações sobre os seu educando por parte dos professores titulares/directores de 
turma. Mencionou que os titulares de turma/directores de turma só informam ou entregam 
documentos ao encarregado de educação que exerce a responsabilidade parental, 
discordando desta ação. Foi esclarecida, sendo explicado que é o procedimento previsto na 
lei em vigor. O senhor diretor disponibilizou-se para resolver a situação ou situações em 
causa.  

No ano lectivo de 2021-2022, foram propostas e aprovadas, no Inovar PAA, 271 atividades 
sendo o balanço muito positivo, uma vez que o grau de execução das actividades foram 
todas concretizadas (100%). 

O relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades (que já foi submetido à 
aprovação no Conselho Pedagógico), foi apreciado e submetido a votação, tendo sido 
aprovado por unanimidade. 

 

Ponto 4 - Pronuncia sobre os critérios de organização de horários;  

O Diretor do Agrupamento deu a conhecer os critérios de organização de horários.   

O Conselho Geral pronunciou-se favoravelmente, tendo solicitado ao Conselho Pedagógico a 
clarificação da redação da alínea h) do ponto B – Critérios Gerais, nomeadamente onde se 
refere que “... as aulas serão organizadas em blocos de 100 minutos ou segmentos de 50 
minutos.” a fim de esclarecer se o intervalo deve ser cumprido ou não por todas as turmas, 
se haverá exceções ou situações a salvaguardar. 

Quanto à alínea i) e p) no ponto C deverá proceder-se à alteração da indicação da hora e 
deverá ler-se 13.30. 

 

Ponto 5 - Outros assuntos. 

A Presidente do Conselho Geral deu a palavra aos conselheiros que se quisessem pronunciar 
sobre algum assunto.  
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O conselheiro Paulo Gonçalves solicitou o envio a todos os conselheiros, do documento 
Diagnóstico Concelhio de suporte à construção do PEEM, elaborado pela equipa do 
Professor David Justino, que foi apresentado ao Conselho Pedagógico no dia 20 de julho de 
2022. O Diretor enviou o documento à senhora Presidente e solicitou que reencaminhasse a 
todos os conselheiros.  

Os conselheiros Manuel Dugos Pimentel e João Ferreira terminaram o décimo segundo ano, 
pelo que esta foi a última reunião do Conselho Geral em que estariam presentes. Em nome 
de todos os elementos do Conselho Geral, a Presidente agradeceu a participação, a 
dedicação e o empenho, desejando os maiores sucessos na vida académica e pessoal.  

O conselheiro Manuel Dugos Pimentel agradeceu ao Conselho Geral e aos alunos que o 
elegeram, referindo que sempre se sentiu acolhido neste conselho e que gostou muito de 
servir a escola. Acrescentou que é louvável o facto de o Conselho Geral analisar a realidade 
para além da legislação. Referiu também que o Conselho Geral estará bem representado 
com os novos representantes dos alunos neste mandato (Beatriz Correia e Maria 
Figueiredo).  

O conselheiro João Ferreira também agradeceu aos alunos que o elegeram e a este 
Conselho pelo acolhimento e pela experiência vivida.  

A Presidente do Conselho Geral referiu que na próxima reunião irá apresentar o cronograma 
de atividades do Conselho Geral para o ano letivo 2022/23. Informou ainda que no início do 
ano ter-se-á que proceder à avaliação do desempenho do Diretor de Agrupamento de 
acordo com a Portaria nº 266/2012 de 30 de Agosto, pelo que colocou à discussão a 
possibilidade de constituição de uma Comissão de Trabalho para analisar o Relatório de 
autoavaliação crítica. Este assunto ficou adiado para a próxima reunião de Conselho Geral, 
agendada para dia 8 de setembro de 2022 pelas 18h. 

 

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 pela 
secretária Carla Rosa que redigiu a ata. 

 

A Presidente do Conselho Geral       A Secretária 

         

          Elsa Maria Curto          Carla Sofia Rosa 
      

       

 

 


