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MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL REALIZADA EM
30 /04/2019
----- A reunião teve início às dezoito horas, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------- Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.------------------------------------------------------ Ponto dois: Aprovação do relatório de contas de gerência.----------------------------------------------------- Ponto três: Eleição do Diretor-Abertura do procedimento concursual (ponto 2 do artº 21ºdo
DL75/2008, de 22 de abril, na redação atual).---------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Emissão de parecer sobre o horário de funcionamento das atividades letivas
para 2019/2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Outros assuntos.------------------------------------------------------------------------------------------- Deu-se início à reunião com a ausência dos seguintes conselheiros: docente, Profª Maria
Adriana Sousa, tendo justificado a ausência; aluna, Inês Granja, justificando a ausência; Dr. Paulo
Teixeira, representante dos pais e encarregados de educação, sendo substituído pela conselheira,
D. Lígia Moreira; Sr. João Dias, (BVCP), representante da Comunidade Local e ainda, do
Município, Drª Paula Melo e Dr. Gonçalo Rocha fazendo-se ambos representar por Drª Rute
Cardoso e Drª Fernanda Nunes, respetivamente.----------------------------------------------------------------------- No início da reunião, a conselheira Belmira Pinto referiu que houve um ataque cerrado à sua
pessoa, em diversas reuniões e que desde o dia seis de fevereiro se sentiu perseguida nesta
escola. Referiu que era mentira a afirmação que a Sra. Diretora fizera de que as atas do Conselho
Pedagógico tinham sido postas à sua disposição. Referiu que quem lhe forneceu as atas foi a
Adjunta da Diretora do Ensino Secundário, Profª. Rosa Rangel e não a Assessora da Diretora,
Profª. Ana Bela Breda, como a Senhora Diretora afirmara e que a Sra. Adjunta não lhe cedeu
aquele dossiê. A Senhora Diretora solicitou ao Senhor Presidente do Conselho Geral a intervenção
e reafirmou que o que tinha dito na reunião anterior se mantinha pois tinha dado aquela indicação à
sua Assessora. Para além disso, tinha a informação de que ela procedera conforme lhe solicitara
considerando, como tal, que a confirmação deveria ser obtida junto daquela.----------------------------------- A Profª. Belmira Pinto insiste que faz sempre tudo direito e quis vincar que o processo da Visita
de Estudo foi corretamente elaborado. Afirmou que esta Escola estava desumanizada, que foi
“perseguida” e sentiu-o na primeira pessoa.------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente do Conselho Geral, Prof. Agostinho Vieira, pronunciou-se com alguma
comoção, afirmando que há necessidade de as pessoas assumirem aquilo que dizem e de se
responsabilizarem pelas afirmações que fazem. Mais ainda que, nem sempre a verdade é aquilo
que a pessoa afirma convictamente, que é preciso haver humildade e que um pedido de desculpas
fica bem quando se erra. Há necessidade de se refletir sobre as atitudes que se tomam e ter
consciência de que estas podem ter consequências. O importante é todos estarem unidos. Se
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todos os procedimentos tivessem sido observados ter-se-ia evitado o acumular de reuniões e
estaríamos neste momento a fazer o balanço da visita, certamente muito positivo, com experiências
e aprendizagens muito boas para a escola, alunos, professores…Salientou que o desgaste que tal
situação provocou não contribuiu para uma melhor clima entre os diferentes atores da escola. A
prioridade que nos deveria envolver a todos é a ação educativa e os resultados escolares dos
nossos alunos. Isso é que é verdadeiramente importante e não os interesses particulares de cada
um. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A conselheira Inês Araújo fez saber que a conselheira Belmira Pinto nunca lhe enviou a
informação que se voluntariou enviar-lhe, referente ao CG de 22 de fevereiro, para inserir no corpo
da respetiva ata, apesar de lhe ter solicitado o envio da mesma em dois momentos diferentes,
posteriores à referida reunião. Daí que a 24h da presente reunião surja um comunicado redigido
pela Profª. Belmira tendo o mesmo seguido em anexo à ata de 22 de fevereiro. A Senhora Diretora
sugeriu que a partir de agora todos os documentos e declarações sejam entregues e/ou enviados
via email na própria reunião para o conselheiro que a secretarie, e que sejam entregues ao Senhor
Presidente (como ela tem feito) independentemente da forma como se encontrem redigidos. O
aperfeiçoamento do texto, se for necessário, far-se-á aquando da leitura da ata. Esta sugestão foi
acolhida pelo Conselho Geral.------------------------------------------------------------------------------------------------ A Senhora conselheira Belmira Pinto pretendia reafirmar o seu ponto de vista, tendo sido
interrompida pelo Sr. Presidente do CG por considerar que já estava tudo esclarecido. Ainda quis
instigar novo diálogo com a Sra. Diretora, tendo-se esta recusado a fazê-lo. Alguns Conselheiros
manifestaram também a sua discordância perante tal atitude. O Sr. Presidente do CG impôs a sua
decisão e recusou tal pretensão.-------------------------------------------------------------------------------------------- Passou-se à leitura da ata da reunião anterior, realizada a vinte e dois de fevereiro do presente
ano civil, a qual foi aprovada por maioria com o voto contra da conselheira Profª Belmira Pinto. Não
votaram por não terem participado na reunião os conselheiros substitutos D. Lígia Moreira, Dr.ª
Rute Cardoso e Dr.ª Fernanda Nunes. Abstiveram-se, por terem estado ausentes, os conselheiros
Sara Silva e Dr. Pedro Maldonado. ----------------------------------------------------------------------------------------- Pelas dezanove horas e quarenta minutos, o conselheiro José Manuel Carvalho ausentou-se
da reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No prosseguimento dos trabalhos, ponto dois da ordem de trabalhos, na apresentação do
relatório de contas, a Senhora Diretora informou sobre os normativos legais subjacentes à sua
elaboração e à aprovação pelo Conselho Geral. Referiu os procedimentos que foram tomados para
a sua elaboração e os documentos de suporte.-------------------------------------------------------------------------- Comunicou ainda que no presente ano, por força de alterações dos mapas a submeter no
portal do Tribunal de Contas, o que originou constrangimentos reportados à escola pelo Diretor da
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JPM, a apresentação da Conta de Gerência que, por norma, deveria ocorrer até final do mês do
mês de abril, será apresentada até trinta e um de maio, conforme autorização emitida por aquela
entidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Diretora procedeu a uma apresentação pormenorizada de cada capítulo constante
no relatório da Conta de Gerência do ano de dois mil e dezoito, colocando-se, no final, à disposição
dos conselheiros para esclarecer alguma questão que estes pretendessem colocar-lhe. Informou
que todos os documentos que estiveram na base da elaboração do Relatório de Contas se
encontram arquivados em pastas próprias do Conselho Administrativo, podendo ser consultados.
Não tendo surgido qualquer dúvida, o documento foi aprovado por unanimidade.----------------------------- Pelas dezanove e cinquenta, o conselheiro Pedro Maldonado ausenta-se da reunião, assim
como a conselheira, Sara Silva, esta pelas vinte horas e dez minutos.-------------------------------------------- Respeitante ao ponto três, Eleição do Diretor-Abertura do procedimento concursual (ponto 2 do
artº 21ºdo DL nº 75/2008, de 22 de abril, na redação atual), o Senhor Presidente do CG, propôs
para votação o Regimento do Procedimento Concursal Prévio à Eleição do Diretor e sua Eleição,
documento enviado aos conselheiros, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. De acordo com
o ponto um do artigo quinto do Regimento constituiu-se a comissão eleitoral composta por nove
elementos de que fazem parte os seguintes conselheiros: Presidente do Conselho Geral, Prof.
Agostinho Vieira; Representantes dos docentes Profª. Anabela Mota, Profª, Virgínia Amaral e Prof.
António Ferreira; Representante do Pessoal Não Docente, Sr. Manuel Almeida; Representante da
Associação de Pais e Encarregados de Educação, Dr. Paulo Teixeira, tendo a informação sido
transmitida pela sua representante, D. Lígia Moreira; Representante dos alunos, Sara Silva;
Representante do Município, Dr. Gonçalo Rocha ou seu substituto legal; Representante da
Comunidade Local, conselheiro Sr. João Dias (BVCP), proposto pelo conselheiro José António
Rocha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A conselheira Alcina Correia ausentou-se da reunião, pelas vinte horas e trinta e sete minutos.----- Passando ao ponto quatro, emissão de parecer sobre o horário de funcionamento das
atividades letivas para 2019/2020, a Senhora Diretora fez saber que a proposta que a seguir se
descreve foi aprovada em Conselho Pedagógico, a saber: blocos de cinquenta minutos, com
entrada às 8:25h e saída às 17:25h, excetuando a 4ª feira, com saída às 16:25h. Entre cada bloco
há um intervalo de 10 minutos, sendo que na parte da manhã haverá lugar a um intervalo de 15
minutos, das 10:15h às 10.30h, o mesmo acontecendo na parte de tarde, entre 15.20h e as 15.35h.
O CG unanimemente emitiu um parecer favorável.--------------------------------------------------------------------- Em outros assuntos, a Senhora Diretora apresentou para aprovação o seu mapa de férias,
com a ressalva de que, se houver necessidade por força do serviço, o adaptará, comunicando
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qualquer alteração ao Senhor Presidente deste órgão. O mapa de férias foi aprovado pelo CG por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por fim, o Senhor Presidente do Conselho Geral transmitiu o resultado da reunião em que
esteve presente com as duas Inspetoras da IGEC, que realizaram neste AE a atividade relativa ao
desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, com a Senhora Diretora e com as
Coordenadoras dos Departamentos de Língua Materna e de Línguas Estrangeiras. Transmitiu que
foi um diálogo profícuo e agradável e que foram indicados aspetos muito positivos, mas também
algumas sugestões de reajustamentos. Seguidamente, a pedido do Senhor Presidente do
Conselho Geral, a Senhora Diretora apresentou a ficha síntese remetida pela IGEC sobre esta
Atividade, complementando, assim, a informação.---------------------------------------------------------------------- Pelas 20.50h, o conselheiro Telmo Machado ausenta-se da reunião.---------------------------------------- Pelas 21h dá-se por terminada a reunião.-----------------------------------------------------------------------

A Secretária
______________________
(Inês Araújo)

O Presidente
___________________________
(Agostinho Vieira)
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