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SÍNTESE DOS ASSUNTOS E DECISÕES DO CONSELHO GERAL 

PLENÁRIOS DE 2017-20121 

Reunião/Ata  

nove 

13/02/2019 

 

– Revisão da parte do CG no Regulamento Interno (RI) – os artigos  do 

Regulamento que dizem respeito à parte do Conselho Geral foram 

analisados, destacando-se a decisão sobre a representatividade do aluno 

neste órgão: apesar das dificuldades sentidas para manter um aluno, maior 

de dezasseis anos, pela importância que lhe atribuímos e pelo cumprimento 

da Lei, será mantida a representação do aluno.  

– Formação de uma Comissão Permanente deste CG - cumprindo o 

previsto no ponto 3 do Artigo 3º do regimento interno, foi constituída uma 

comissão permanente: Isabel Rego de Barros, Amílcar Pereira, Sandra 

Sacoto, Cristina de Carvalho, Marco Magalhães e Mariana Noura. 

– Nomeação da Comissão Eleitoral para Orçamento Participativo de Escola 

(OPE) - os conselheiros Amílcar Pereira e Eduardo Seixas, da comissão 

eleitoral do ano anterior, ficaram responsáveis por organizar este processo. 

De forma a agilizar todo os procedimentos para a eleição, será formada a 

comissão eleitoral, aprovada via correio eletrónico e ratificada na próxima 

reunião deste órgão. 

- Outros assuntos – a Diretora informou que a escola sede foi distinguida 

com o selo de Escola Amiga da Nutrição e da Alimentação. Agradeceu aos 

conselheiros as diligências feitas para permitir o estacionamento na faixa 

lateral da rua da escola sede, tendo esta solução trazido mais comodidade 

e mais tranquilidade à escola. Referiu o projeto Navegar na Escola, com a 

colaboração da autarquia, que permitiu a aquisição de tabletes, 

computadores e quadros fixos. Falou do projeto Magalhães, relativo às 

comemorações dos quinhentos anos da viagem de Circum-Navegação de 

Fernão de Magalhães, destacando o facto de a escola ter sido escolhida 

para Escola Farol deste projeto nacional. Informou da atividade da Inspeção 

Geral da Educação e Ciência (IGEC), realizada ao agrupamento, sobre a 

organização do ano letivo. O conselheiro Nuno Silva destacou o projeto de 

requalificação da EB do Prado, a intervenção na antiga Escola de 

Enfermagem para a criação de um centro escolar e a requalificação do 

pavilhão do AEDC/Escola Diogo Cão. A conselheira Carina de Mesquita 

expôs uma situação relativa às duas turmas de 5.º ano do ensino articulado, 

que muito tem preocupado os pais dos alunos dessas turmas. Esta prende-

se com problemas relacionados com o financiamento, critérios de seleção 

e prazos de comunicação, entre outros.  
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Reunião/Ata 

dez 

13/03/19 

 

 -Tomada de posse do representante do pessoal não docente, conselheiro 

Carlos Martins, em substituição do conselheiro Eduardo Barbosa.  

 - Ratificação da Comissão Eleitoral para o OPE- Orçamento Participativo 

de Escola, já aprovada via correio eletrónico. 

 - Aprovação do Regulamento Interno (RI) para o quadriénio 2019/2023 – 

foram destacados, pela Diretora e Adjunto da Direção, os artigos do RI que 

sofreram alterações e os que foram acrescentados. Muitas das alterações 

surgiram com a publicação dos normativos legais, Decretos-Lei 54 e 55, 

ligados à gestão do currículo e à educação inclusiva. Também do relatório 

da ação inspetiva, realizada para a Organização do Ano Letivo, resultou a 

preocupação em melhorar alguns aspetos de organização funcional do 

agrupamento, plasmados agora no Regulamento Interno. O RI foi aprovado 

por unanimidade.  

 - Aprovação do Projeto Educativo (PE) para 2019/2023 – o documento foi 

aprovado por unanimidade. 

 - Outros assuntos – o conselheiro Nuno Silva informou que quanto à 

Transferência de Competências para os Municípios havia interesse do 

executivo da autarquia em reunir com os conselheiros, no sentido de 

prestar informações sobre o processo e auscultar opiniões. Ficou acordada 

a realização de um plenário para breve. Foi informado que os autocarros 

Urbanos, carreira 2, estavam já a fazer paragem na porta da escola, ainda 

com poucos horários, mas com previsão de haver mais horas cobertas 

durante o dia. Informou também que as obras do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento Diogo Cão tinham sido já adjudicadas. 

Reunião/Ata 

onze 

03/04/19 

 

– Apreciar o Plano Plurianual de melhoria TEIP – foi apresentado e 

apreciado o plano para os próximos 3 anos, 2018/19 a 2020/21,que passou 

a estar alicerçado em três eixos – Cultura da Escola: Lideranças 

Pedagógicas; Gestão Curricular; Parcerias e Comunidade. 

– Aprovar o Relatório de Contas de Gerência relativo ao ano 2018 – o 

relatório foi aprovado por unanimidade. 

– Aprovar o mapa de férias da Diretora – foi aprovado por unanimidade. 

– Outros assuntos - os conselheiros Amílcar Pereira e Eduardo Seixas 

falaram do processo do OPE, a taxa de participação foi elevada e o ato 

decorreu com normalidade. A conselheira Sandra Sacoto colocou algumas 

questões, levantadas pelos pais/EE na assembleia geral, relacionadas com 

as AECS e os horários dos professores do 1º CEB. 

Reunião/Ata 

doze 

03/07/19 

– Apreciar os Critérios para a Elaboração dos Horários - Depois de 

introduzidas as alterações sugeridas o documento Critérios para a 

Elaboração dos Horários 2019/20 será anexado ao Regulamento Interno. 
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 – Apreciar os Critérios para a Constituição de Turmas - Depois de 

introduzidas as alterações sugeridas o documento Critérios para a 

Constituição das Turmas 2019/20 será anexado ao Regulamento Interno. 

- Aprovar a planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

para 2019/20 - da análise e discussão ficou clara a necessidade de uma 

reflexão/avaliação sobre o funcionamento destas atividades. O documento 

foi aprovado por unanimidade e será anexado ao Regulamento Interno. 

– Balanço ao funcionamento deste Conselho Geral – esta reflexão foi feita 

em torno das competências deste órgão, definidas pela Lei, tendo-se 

entendido que era importante tornar a Comissão Permanente mais ativa. 

- Outros assuntos – a Diretora divulgou um Plano de Inovação, baseado na 

Portaria 191/2019 que está a ser preparado. Este plano vai contemplar 

mudanças de práticas e de contextos, envolvendo todos os níveis de 

ensino. A Presidente deu informações sobre a reunião com a DGRHF da 

Direção-Geral da Administração Escolar para esclarecimentos sobre o 

procedimento concursal para eleição/recondução do diretor.  

Reunião/Ata 

treze 

17/07/19 

 

– Aprovar o Relatório Final de execução do PAA 2018/19 – foi, mais uma 

vez, elogiada a forma como o documento está elaborado. O documento foi 

aprovado por unanimidade. 

– Descentralização/Transferência de Competências – Intervenção do 

Executivo da Câmara Municipal, com a presença do seu Presidente e do 

Vereador do pelouro da Educação e Ensino. Foram dadas algumas 

informações e colocadas as questões, os anseios e as preocupações dos 

presentes, relativamente a este processo. Foram convidados a estar 

presentes os membros da Direção do Agrupamento e os do Conselho 

Pedagógico. 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral  
 
 

Isabel Mª C. Rego de Barros 
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