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	 MINUTA	DE	REUNIÃO	EXTRAORDINÁRIA	DE	22/07/2021	 	

	

Ordem	de	trabalhos:	

	
1. Aprovação de voto de agradecimento aos docentes e não docentes aposentados. 

2. Apreciação da proposta de atribuição de prémios de mérito cívico aos alunos envolvidos no processo 
do OPE: 

3. Aprovação do Projecto Novos Tempos para Aprender. 

4. Aprovação das propostas de alteração ao Regulamento Interno. 

5. Preparação das eleições dos representantes do Pais e Encarregados de Educação e dos Alunos para o 
próximo biénio. 

 

	

Sumário	da	reunião:	
	
Período	de	antes	da	ordem	do	dia:	
	
● Foi	 aprovada	 a	 acta,	 previamente	 enviada	 aos	 conselheiros,	 da	 reunião	 de	 19/05/2021,	 por	

unanimidade	dos	presentes	na	referida	reunião.	
	
● A	 presidente	 informou	 o	 Conselho	 sobre	 a	 resposta	 da	 DGEstE	 à	 exposição	 efectuada	 a	

propósito	da	falta	de	docentes	do	grupo	de	recrutamento	930,	sendo	o	AE	Romeu	Correia	uma	
escola	 de	 referência	 no	 domínio	 da	 visão.	 De	 acordo	 com	 essa	 resposta,	 será	 acautelado	 o	
número	 suficiente	 de	 docentes	 para	 suprir	 as	 necessidades,	 logo	 a	 partir	 do	 início	 do	 ano	
lectivo.	

	
● A	 presidente	 informou	 que,	 de	 acordo	 com	 informação	 obtida	 junto	 do	 GTAA,	 as	 obras	 de	

remoção	do	amianto	na	Escola	da	Alembrança	irão	começar	no	final	do	mês	de	Julho.	
	
● A	 presidente	 informou	 também	 que	 o	 Projecto	 Educativo	 não	 está,	 como	 previsto	
inicialmente,	ainda	concluído,	pelo	que	o	ponto	cinco	da	ordem	de	trabalhos	ficará	sem	efeito.	

	
● A	presidente	deu	 também	conta	dos	 resultados	muito	positivos	do	Orçamento	Participativo	

das	 Escolas,	 cuja	 taxa	 de	 participação	 rondou	 os	 60%	 na	 ESRC	 e	 os	 77%	 na	 Escola	 da	
Alembrança,	tendo	sido	eleita,	na	ES	Romeu	Correia,	a	proposta	de	aquisição	de	projectores	
de	 iluminação	 de	 palco	 portáteis	 e,	 na	 Escola	 da	 Alembrança,	 a	 proposta	 de	 aquisição	 de	
estores	 que	 permitam	maior	 visibilidade	 nas	 salas	 de	 aula.	 	 A	 presidente	 salientou	 ainda	 o	
empenho		das	comissões	eleitorais	e	dos	alunos	proponentes,	representando	um	verdadeiro	
exercício	de	cidadania,	pelo	que,	em	nome	das	representantes	do	corpo	docente,	propôs	que	
os	alunos	envolvidos	venham	a	integrar	o	Quadro	de	Mérito	Cívico.	
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● No	sentido	de	acomodar	esta	proposta	na	presente	reunião,	assim	como	a	de	aprovar	um	voto	

de	 agradecimento	 aos	 docentes	 e	 não	 docentes	 entretanto	 aposentados,	 foram	 votadas	 e	
aprovadas	por	unanimidade	duas	alterações	à	ordem	de	trabalhos,	passando	a	mesma	a	ser	a	
que	consta	supra.	

	
Ponto	um:	
	

A	 presidente	 colocou	 à	 votação	 a	 proposta	 de	 voto	 de	 agradecimento	 aos	 docentes	 e	 não	
docentes	aposentados	no	corrente	ano,	de	acordo	com	o	texto	anexo.	A	proposta	foi	aprovada	por	
unanimidade.	
	
	
Ponto	dois:	
	

A	presidente	colocou	à	votação	a	proposta	relativa	aos	alunos	envolvidos	no	processo	do	OPE	
virem	a	 integrar	o	Quadro	de	Mérito	Cívico,	de	acordo	com	o	texto	anexo.	A	proposta	foi	aprovada	
por	unanimidade.	

	
Ponto	três:	
	

A	presidente	iniciou	este	ponto	fazendo	uma	síntese	da	questão	em	discussão.	Recordou	que	o	
CG	tomou	a	 iniciativa	de	apreciar	o	relatório	final	do	projecto	Novos	Tempos	para	Aprender	(NTPA)	
por	 se	 tratar	de	uma	alteração	estratégica	e	estrutural	na	vida	do	Agrupamento,	 sendo	matéria	da	
competência	do	CG,	e	porque,	sendo	final,	o	relatório	e	o	projecto	requereriam	um	balanço.	Nesse	
sentido,	foi	delegada	na	Comissão	Permanente	do	CG	(CPCG)	a	análise	do	relatório	e	a	elaboração	de	
um	 parecer.	 Dessa	 análise,	 para	 além	 das	 diversas	 conclusões,	 constatou-se	 que	 a	 vigência	 do	
projecto	 tinha	sido	prolongada,	 sem	que	os	órgãos	de	gestão	competentes	alguma	vez	 se	 tivessem	
pronunciado	 sobre	 essa	 continuidade.	 Seguindo	o	 parecer	 da	 CPGC,	 o	 CG	 recomendou	 ao	Director	
que	submetesse	à	apreciação	dos	órgãos	competentes	a	continuidade	do	Agrupamento	no	projecto	
NTPA.	

O	 Director	 deu	 seguimento	 à	 recomendação,	 tendo	 o	 Conselho	 Pedagógico	 (CP)	 aprovado	 a	
continuidade	no	projecto,	cabendo	agora	ao	CG	pronunciar-se	também.	

A	 presidente	 lembrou	 ainda	 alguns	 factos	 relevantes	 para	 a	 discussão,	 nomeadamente	 os	
referentes	às	conclusões	da	análise	efectuada	pela	CPCG,	a	saber:	

	
• problemas	de	concepção,		legitimidade	e	tramitação	do	projecto;		
• a	ausência	de	estratégia	e	de	actividades	articuladas;	
• os	factos	apurados	na	reunião	anterior	sobre	a	empresa	MindsetPlus,	contratada	para	

avaliar	o	projecto,	em	particular	o	facto	de	ter	actividade	registada	na	área	da	
agricultura;	

• O	procedimento	de	subsidiação	da	Escola	Secundária	de	Cacilhas-Tejo	por	parte	da	
CMA,	para	pagamento	à	empresa	MindsetPlus.	

Referiu	ainda	a	presidente	dois	factos	novos,	a	saber:	
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• a	publicação	do	Despacho	nº	6726-A/2021,	de	8	de	Julho,		que	introduz	no	seu	nº	5	a	
possibilidade	de	as	escolas	organizarem	o	calendário	escolar	em	semestres	sem	
necessidade	de	um	projecto	que	o	enquadre.	

• a	aprovação	por	maioria,	por	parte	do	CP,	da	continuidade	do	Agrupamento	no	projecto	
NTPA,	por	mais	um	ano.	

	
Após	 esta	 síntese,	 a	 presidente	 abriu	 um	 período	 de	 discussão,	 no	 qual	 intervieram	 vários	

conselheiros,	 referindo	que	o	CP	e	as	Secções	Curriculares	deliberaram	sem	o	conhecimento,	agora	
disponível,	 do	 despacho	 acima	 identificado.	 Lamentaram	 também	 que	 a	 decisão	 do	 CP	 não	 viesse	
acompanhada	 de	 uma	 fundamentação,	 com	 excepção	 da	 referência	 à	 equipa	 local.	 Na	 opinião	 de	
vários	dos	conselheiros,	a	equipa	 local	não	pode	ser	 responsabilizada	pelos	problemas	do	projecto,	
porque	não	tem	competência	para	decidir,	residindo	os	problemas	a	montante	da	sua	intervenção.	

Vários	conselheiros	defenderam	a	ideia	de	que	não	seria	desejável	deliberar	de	modo	contrário	
à	decisão	do	CP,	dando	o	benefício	da	dúvida,	e	admitindo	a	continuidade	no	projecto	por	mais	um	
ano,	mesmo	 reconhecendo	os	problemas	atrás	 referidos.	 Já	outros	 conselheiros	defenderam	que	o	
Agrupamento	 deveria	 abandonar	 o	 projecto,	 na	 medida	 em	 que	 terminados	 dois	 anos	 da	 sua	
implementação	não	se	registou	qualquer	impacto	positivo	no	Agrupamento,	considerando-se	que	os	
custos	 suplantam	 os	 possíveis	 benefícios.	 Entenderam	 também	 estes	 conselheiros	 que	 o	 papel	 da	
perita	 externa	 continua	 a	 suscitar	 dúvidas	 e	 que	 tendo	 o	 CG	 responsabilidades	 sobre	 aspectos	
administrativos	 e	 financeiros,	 é	 necessário	 acautelar	 a	 legalidade	 dos	 contratos	 de	 prestação	 de	
serviços	inerentes	ao	projecto.	

Findo	 o	 período	 de	 discussão,	 a	 presidente	 colocou	 à	 votação	 a	 questão	 de	 saber	 se	 o	
Agrupamento	 deve	 dar	 continuidade	 à	 sua	 participação	 no	 projecto	 NTPA,	 tendo	 sido	 aprovada	 a	
continuidade	do	Agrupamento	no	projecto	NTPA	com	5	votos	a	favor,	4	votos	contra	e	2	abstenções.	
A	presidente	e	a	conselheira	Ana	Prates	informaram	que	iriam	apresentar	um	declaração	de	voto.	

Tendo	já	sido	ultrapassado	o	tempo	regimental	previsto	para	a	reunião,	a	presidente	propôs	o	
agendamento	 de	 nova	 reunião,	 a	 realizar	 no	 dia	 26/7/21,	 à	mesma	 hora,	 com	 o	 objectivo	 de	 dar	
cumprimento	ao	ponto	4	da	ordem	de	trabalhos.	Foi,	porém,	abordado	o	ponto	5,	tendo	o	plenário	
concordado	 em	delegar	 numa	 comissão	 constituída	 pela	 presidente,	 pela	 conselheira	 Ana	 Prates	 e	
pela	conselheira	Paula	Falcão	a	organização	dos	processos	eleitorais	relativos	aos	representantes	dos	
pais	e	encarregados	de	educação	e	dos	alunos,	cujo	mandato	termina	no	final	deste	ano	escolar.	

	
	

	
	

Feijó,	27	de	Julho	de	2021	
	
	
	

A	Presidente	do	Conselho	Geral	
	
	

(Teresa	Antunes)	
	


