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Ata n.º 13 

2019/2020 
  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - OLEIROS 

 

 

   ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 1.º Período 

 

------- Ao vigésimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e dezanove, pelas dezoito 

horas, reuniu na Escola Sede do Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade o 

Conselho Geral (CG) do referido Agrupamento, presidido por João Paulo Ramos Natário 

secretário do Conselho Geral. Foi colocada a circular a folha de presenças a fim de ser 

rubricada pelos membros presentes. ----------------------------------------------------------------------- 

------- Estiveram presentes os seguintes elementos: Em representação dos docentes 

Fernanda Pascoal, Dina Paula Antunes da Silva Domingos, João Paulo Ramos Natário, 

Crisálida do N. Martins Farinha; Em representação do Pessoal Não Docente Daniel 

Gonçalves dos Santos e Ana Maria Simões S. Lopes. Em representação dos 

Pais/Encarregados, Susana Filipe Mateus Lourenço, Luís Nunes. Em representação da 

Santa Casa da Misericórdia João Mateus, da e Paulo Jorge Brás Urbano. O Diretor do 

Agrupamento Filipe Domingues. ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Verificou-se as ausências em representação dos docentes Carminda dos Anjos 

Mateus Dias, Lídia Maria Alves dos Santos Mendes e Patrícia Isabel Antunes Afonso 

Baptista da Silva. Em representação da Comunidade Local Bombeiros Voluntário Oleiros, 

Filipe Luís Ribeiro Mendes. Em representação dos Pais/Encarregados de Educação 

Cláudia Margarida Dias de Pina Mendes e em representação da Autarquia Local Victor 

Manuel da C. Antunes, e os representantes dos alunos que ainda não foram eleitos.-------  

--------- Tendo sido dada a tolerância estipulada por Lei e verificada a presença da maioria   

dos membros do CG, o Presidente deu inicio a reunião, começando por dar as boas 

vindas a todos o presentes e desejou um bom Ano Letivo 2019/2020, de seguida foram 

apresentados os membros representantes do pessoal docente Fernanda Pascoal, em 

substituição do Ex. Presidente do Conselho Geral, António Natário, os novos membros 
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dos representantes dos Pais e Encarregados de Educação, Susana Lourenço, Nuno 

Paulo e Luís Nunes, desejando- lhes as boas vindas. A docente Fernanda Pascoal 

voluntariou-se para secretariar esta reunião-------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto um: Informações. --------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Diretor, Filipe Domingues passou as seguintes informações: -------------------------- 

 --------- O trabalho de revisão e confirmação dos dados dos processos dos docentes, 

acerca da progressão das carreiras tem sido realizado e no final de outubro, noventa por 

cento dos processos já tinham sido submetidos. Referiu ainda que, todos os processos 

serão analisados com o devido cuidado e justiça. ------------------------------------------------------ 

---------Fez o ponto de situação de algumas situações: ------------------------------------------------ 

---------O protocolo entre o Agrupamento e a equipa PIICIE já foi enviado para apreciação 

à Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O protocolo com a Câmara Municipal relativo ao Pessoal não Docente foi aceite 

por ambas as partes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Primeiro Ciclo e o Pré-escolar têm, este ano, aulas de música dadas pela 

Academia de Música de Coimbra dado que, depois de ser pedido esclarecimento a 

Coimbra, foi concedida a coadjuvação e as mesmas podem assim, decorrer durante a 

componente letiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Foram pedidas as antigas instalações da Pré-escola para que possam ser lá 

realizadas as aulas da Academia de Música a as aulas de Educação Física do Primeiro 

Ciclo á Câmara Municipal, mas ainda não houve resposta. ----------------------------------------- 

--------- Foi enviado convite para o Dia do Diploma que irá decorrer no próximo dia trinta e 

um, no salão paroquial ás vinte horas e trinta minutos. Disse ainda que, o regulamento do 

Dia do Diploma é de dois mil e dezasseis e que a lista de alunos a distinguir foi aprovada 

em junho passado, antes da eleição do atual Diretor. ------------------------------------------------- 

Ainda sobre este assunto a D. Susana Lourenço representante dos Pais/Encarregados de 

Educação pronunciou-se dizendo que, na sua opinião este dia deveria ser aberto a toda a 

comunidade. O Sr. Nuno Paulo, também representante dos Pais/Encarregados de 

Educação propôs que se aproveitasse este dia para a realização de um lanche partilhado 

nas instalações da Escola Sede; o Diretor assumiu o compromisso de rever e dar o seu 

cunho pessoal a este assunto. ------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Este ano há uma lista para a Associação de Estudantes e todos os presentes 

demonstraram o seu agrado e consideraram ser uma mais valia para a escola. -------------- 

--------- O Departamento de Expressões lançou a proposta de haver um “Dia do 

Agrupamento”, dia esse que já foi aprovado e será comemorado já este ano letivo; conta 

com o apoio da Associação de Pais, Conselho Geral e Vereador da Educação. Ficaram já 

propostas de atividades como exposições e peças de teatro; o Diretor comprometeu-se a 

entrar em contato com todas as Associações existentes para incluir a comunidade em 

geral nas atividades a desenvolver neste dia. ----------------------------------------------------------- 

--------- Finalizando, não quis terminar sem deixar registada a sua preocupação e o sem 

empenho perante e realidade, já sentida, da falta de alunos e de que vai fazer todos os 

esforços e recorrer de todos os meios possíveis para conseguir arranjar estratégias que 

possam solucionar este problema.-------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois: Aprovação do Plano Anual de Atividades------------------------------------ 

 -------- O Presidente do CG colocou para aprovação do Plano Anual de Atividades para o 

ano letivo 2019/2020, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. ------------------------- 

--------- Ponto três: Aprovação do Plano Anual de Visitas de Estudo------------------------- 

--------- O Presidente do CG colocou para aprovação do Plano Anual de Visitas de Estudo 

para o ano letivo 2019/2020, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. ---------------- 

Neste ponto o Vereador da Educação Paulo Urbano interveio e salientou a necessidade 

de este plano ser cumprido e a dificuldade de, a serem pedidas outras visitas de estudo, a 

Câmara Municipal as comparticipar, pois o orçamento depois de lançado e aprovado não 

pode ser retificado.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto quatro: Propostas para promoção do relacionamento da escola com a 

comunidade educativa --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Visitar empresas do Concelho; --------------------------------------------------------------------- 

--------- Envolver a Associação de Pais no Dia do Agrupamento; ----------------------------------- 

  -------- O Sr. Luís Nunes representante dos Pais/Encarregados de Educação propôs que 

os alunos da escola participassem mais nas atividades promovidas pelas Associações do 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto cinco: Eleição do Presidente do Conselho Geral ---------------------------------- 

-------- Foi realizada a votação, por voto secreto, para a eleição do Presidente deste 

Conselho e respetivo secretário e os resultados foram os seguintes: ----------------------------- 
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