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/// SÍNTESE 

1. Segunda reunião do Conselho Geral do 2º Período 

O Conselho Geral reuniu no dia 12 de março de 2018 com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Nomeação da comissão eleitoral por cada escola abrangida pelo Orçamento Participativo das 
Escolas, em cumprimento do art.º 7º do despacho n.º 436-A/2017 de 6 de janeiro; 

2. Deliberação sobre a recondução da Diretora, conforme pontos 2 e 3 do art.º 25º do Decreto-
Lei nº. 75/2008, de 22 de abril, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº. 137/2012, 
de 2 de julho; 

3. Outros assuntos. 

A Diretora manifestou o seu interesse em ser reconduzida no cargo e a intenção de prosseguir 
com o projeto educativo e com o projeto de intervenção que vigoram, referindo, ainda, que a sua 
plena implementação e afirmação beneficiam da estabilidade que apenas um prazo dilatado pode 
conceder. 

2. Participação do representante da AEE 

O representante dos pais Samuel Freire, afirmou que do ponto vista pedagógico os resultados 
académicos falam por si – praticamente todas as metas têm sido superadas – nada tendo a opor 
quanto à recondução.  

Apesar do seu parecer ser favorável salientou alguns aspetos que considerou relevantes e que na 
sua opinião deviam merecer mais atenção nos próximos quatro anos. Entende que é importante 
continuar a trabalhar para os resultados académicos, mas sendo estes bastante bons dever-se-á 
agora investir no desenvolvimento pessoal e social dos alunos.  

É fundamental criar clubes e projetos para desenvolver estas competências e incentivar os 
professores e os alunos para a participação nas várias atividades e competições que acontecem 
a nível nacional e que podem ter implicações muito positivas ao nível do seu desenvolvimento 
pessoal. 

Mencionou, ainda, que há atividades que são desenvolvidas na escola, cuja existência, os pais 
desconhecem. Considera que o papel e a responsabilidade das famílias na educação dos filhos 
poderão ficar limitada se não tiverem conhecimento das atividades e dos projetos que a escola 
propõe aos alunos.  

Acrescentou que a escola não se deve dirigir às famílias apenas em situações de mau 
comportamento e de maus resultados académicos. É necessário que o faça para dar uma visão 
completa das iniciativas que desenvolve com os alunos, e as famílias possam, assim, contribuir 
para o envolvimento dos filhos nas oportunidades que lhes sejam propostas pela escola, 
salientando que os objetivos desta e das famílias são comuns e, como tal, os seus contributos 
deveriam ser mais valorizados. 
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Relativamente ao ponto do OPE, o representante dos pais e encarregados de educação Samuel 
Freire, disse ter tido conhecimento de que alguns diretores de turma do 3º ciclo teriam discutido o 
Orçamento Participativo com os alunos, questionando-os sobre o que considerariam poder 
constituir uma proposta, tendo daí tirado umas notas sobre as respostas dadas.  

Tal abordagem poderá ter induzido os alunos na convicção de que as propostas aí enunciadas 
poderiam ser consideradas. No entanto, o assunto ficou por aí, sem que essas propostas tivessem 
sido devidamente redigidas e apresentadas. Referiu que esta pode ter sido uma das razões pelas 
quais não terão sido apresentados mais projetos na ES Dona Leonor. 


