
 

Informação nº 19 

Conselho Geral de 21 de julho 2021 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES 

Reunião por videoconferência – Plataforma Microsoft Teams 

 

Estiveram presentes na reunião 15 Conselheiros, o Sr. Diretor do Agrupamento e a Coordenadora da 

Equipa do Plano de Atividades e de Acompanhamento de Projetos, professora Ilda Ambrósio. 

Antes da ordem de trabalhos a Presidente informou que Adélia Mestrinho, até então Representante 

do Pessoal não Docente neste Conselho, deixou de ser funcionária do Agrupamento, pelo que a vaga 

deixada livre será preenchida pela Assistente Operacional Maria Manuela Viegas, membro suplente 

da lista sujeita a sufrágio nas últimas eleições para constituição do órgão. A tomada de posse terá 

lugar na próxima reunião do Conselho Geral. 

Informou ainda que o Conselheiro José Salvador Soares, que por motivos de junta médica, foi 

substituído pelo professor José Arménio Reis, já regressou ao serviço e neste momento está em 

período de férias. Assim, a situação da sua substituição será revista no início do próximo ano letivo. 

Ponto 1 – A ata da reunião anterior foi aprovada com 13 votos. 

Ponto 2 – A professora Ilda Ambrósio fez a apresentação do Relatório de Avaliação do Plano Anual de 

Atividades 2020/2021, que evidencia melhorias significativas em relação ao relatório apresentado no 

ano letivo anterior, no que diz respeito à análise e interpretação dos resultados. O Relatório foi 

aprovado por unanimidade. 

Ponto 3 – O mapa de féria do Diretor foi aprovado por unanimidade. 

Ponto 4 – Foram apreciados os seguintes documentos de organização do ano letivo 2021/2022,  

elaborados e aprovados pelo Conselho Pedagógico:   

Critérios Pedagógicos de Constituição das Turmas do AEGP - aprovado com 13 votos a favor, 

1 voto contra e 1 abstenção. 

Critérios   de Elaboração dos Horários do AEGP -  aprovado por unanimidade. 

Ordem  de Trabalhos : 

 

1. Aprovação da ata referente à reunião do Conselho Geral de dia 31 de maio de 2021; 

2. Aprovação do Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 20-21; 

3. Aprovação do mapa de férias do Diretor; 

4.  Organização do Ano Letivo 2021/2022: Aprovação dos Critérios Pedagógicos de Constituição das 
Turmas; Aprovação dos Critérios de Elaboração de Horários; 

5. Apreciação de relatórios de autoavaliação: Estudo da Indisciplina 20/21; Apoio Tutorial Específico 
20-21; Projeto de Mentorias; Academias Ubuntu; 

6. Avaliação da Ciclovia Experimental de acesso à EBAR, no âmbito do projeto de mobilidade 
sustentável, Papa Léguas; 

7. Outros assuntos. 

 



Ponto 5 – A Presidente do Conselho Geral fez uma apresentação sintética dos documentos Estudo da 

Indisciplina 20/21 e Monitorização do Apoio Tutorial Específico 20/21. Foi salientada a importância do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Gabinete de Mediação e Promoção da Disciplina. O Apoio Tutorial 

Específico foi destacado como uma das medidas de promoção do sucesso escolar com maior impacto 

positivo na escola. Esta medida de apoio aos alunos terá continuidade no ano letivo 2021/2022 e tem 

como destinatários os alunos ao abrigo do Despacho Normativo 10-B/2018 (alunos com duas ou mais 

retenções ao longo do seu percurso escolar), os alunos identificados pelos conselhos de turma com 

necessidade deste tipo de apoio e ainda alunos dos ensinos básico e secundário que ficaram retidos 

em 2020/2021, conforme disposto na Resolução do Conselho de Ministros nº90/2021, de 7 de julho. 

O Sr. Diretor fez uma breve avaliação das seguintes medidas: 

Academias Ubuntu – Decorreram duas semanas de Academias Ubuntu com participação de grupos de 

alunos, que fizeram uma avaliação muito positiva desta medida  . Nalguns casos o impacto foi notório 

tendo-se refletido   na melhoria do relacionamento entre os participantes. Foram lançadas as raízes 

para o Clube Ubuntu e estão previstas mais atividades para próximo ano letivo. 

Mentorias - esta medida foi fortemente condicionada pela pandemia, mesmo assim foi dada formação 

à distância, a um grupo de mentores e vai ter continuidade no próximo ano letivo. 

Plataforma Integrar – Este projeto tem como destinatários alunos de fora do Concelho de Évora que 

frequentam Cursos Profissionais e alunos migrantes com dificuldades de integração. No presente ano 

letivo foram criadas duas turmas extra para alunos migrantes, que funcionaram no pavilhão do antigo 

edifício da EBAR, fruto de uma parceria entre a DEGEstE-Alentejo e a autarquia. No próximo ano letivo 

cerca de 100 alunos originários de concelhos limítrofes, vão integrar turmas do 10º ano, 

maioritariamente em turmas de cursos profissionais. Para estes alunos, no início do ano letivo   vão 

ser desenvolvidas atividades de receção e de acompanhamento. 

Relativamente a estas medidas foi realçada a excecionalidade do trabalho desenvolvido pelo Psicólogo 

Rodrigo Teixeira e a Socióloga Sónia Cabeça, técnicos contratados   no âmbito do Plano de 

Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário. 

 

Ponto 6 – Por sugestão do Conselho Geral foram feitas várias intervenções na rua de acesso ao portão 

principal da Escola Básica André de Resende no sentido de aumentar a segurança e boa convivência 

na envolvente da escola. A Srª. Vereadora, Sara Fernandes fez a apresentação dos resultados da 

avaliação da ciclovia experimental, instalada na rua de acesso direto ao portão de entrada da escola, 

entre 7 e 11 de junho, no âmbito do projeto de mobilidade sustentável, jogo   Papa Léguas. Foi feita 

uma avaliação positiva desta iniciativa, que está disponível em  Escola basica andre de resende | 

Serpente Papa-Léguas - Jogo da Mobilidade (trafficsnakegame.eu) 

 Durante as duas semanas de jogo, verificou-se um aumento de viagens casa - escola em modos 

sustentáveis, a pé e de bicicleta, e uma consolidação deste comportamento de viagens 

sustentáveis. Prevê-se que, no início do próximo ano letivo em setembro de 2021, seja instalada nova 

ciclovia amovível no acesso à EBAR, com a introdução de algumas melhorias relativamente à 

experiência realizada, num trabalho de parceria entre o nosso Agrupamento e o Município. 

Ponto 7 – Não foram abordados outros assuntos. 

 

A Presidente                                                                                                      A Secretária 

Maria Ilda Serrano                                                                                            Maria Cândida Almeida 

 

https://www.trafficsnakegame.eu/portugal/escolas/escola-basica-andre-de-resende/
https://www.trafficsnakegame.eu/portugal/escolas/escola-basica-andre-de-resende/

