
As condutas dos escolares e a construção do cidadão social 

1 

Anexo 5 – Transcrição das Actas de Conselho Pedagógico – ACP 
 

ID Data Referências 

43 20-05-1981 "depois de informar que estava pronto, foi apresentado o plano de actividades da 
escola elaborado pela secção do CP"; 
 
Proposta a "(…) realização de um colóquio sobre pedagogia para que viesse à nossa 
escola um colega (…) entendido em novas correntes da Pedagogia. Este colega 
poderia tratar um ou mais temas de uma lista que, após a reunião, os professores 
interessados poderão consultar"; 

44 13-07-1981 "critérios de entrada dos alunos na escola. Visto o número de alunos ser excedentário, 
haverá que adoptar um critério de justiça para os que ficam na escola, critério esse 
que terá por base o despacho conjunto nº. 33/81; 
 
"A professora (…) chamou à atenção para uma melhor distribuição dos alunos 
repetentes que, em seu entender, não foi feita da melhor maneira no ano anterior"; 

45 22-10-1981 "o professor (…) relembrou algumas normas para os delegados de grupo (…) como 
forma de obviar a "anarquia" que reina neste sector" (aspas no original); 
 
"foi relembrado que é necessário gastar convenientemente as verbas existentes" 

46 26-11-1981 Aprovado o Plano Global de Formação dos docentes da Escola; "A professora 
começou por dizer que o plano foi feito ao contrário, pois deveria ter sido feito em 
Setembro, e assentar em bases de trabalho já realizado, este foi elaborado com base 
em planos conhecidos no trabalho das duas secções do CP, nas sugestões dos 
profissionalizados e dos grupos de disciplinas"; 
"Também o professor (…) informou que quer haja nas escolas formandos ou não este 
é o plano de formação de todos os professores da escola" 
 
para o controlo da entrada das pessoas estranhas à escola, em especial à noite, é 
decidida a obrigatoriedade de uso do cartão da escola por alunos, professores e 
funcionários; 

47 19-12-1981 "o presidente informou que a reunião sobre o sistema educativo aprazada ficara 
adiada para o princípio do segundo período por razões que justificou" [mas não são 
referidas]; 
 
"Seguidamente foram trocadas informações sobre a aprovação os planos individuais 
de trabalho sendo tecida opiniões de vários colegas presentes sobre se se trataria de 
aprovação ou de aceitação pura e simples uma vez que não eram muito visíveis os 
modos como o CP interviria no acompanhamento das actividades dos planos, quer na 
avaliação. Discutido o problema o senhor presidente propôs que fosse dada à secção 
do pedagógico um prazo para se debruçar sobre os planos individuais" 

48 22-01-1982 "o presidente informou da chegada dos diplomas sobre a avaliação do nono e 12º 
anos respectivamente que, depois de fotocopiada foi entregue aos delegados para 
que os professores de cada grupo tomassem conhecimento. Informou também da 
chegada à escola de um projecto de gestão escolar para que a comissão directiva se 
pronunciasse sobre ele; 
 
o professor (…) sugerira que se pedisse à secção cultural que contactasse a 
embaixada de França no sentido de ser emprestado um filme sobre Picasso para que 
a nível de escola se prolongasse < exposição promovida na cidade" 
 
"Sobre a Avaliação da formação em serviço o presidente do CP fez um pedido de 
avalo à 1ª secção deste CP para que se pronunciasse sobre a avaliação o que lhe foi 
concedido. Relativamente a este assunto a professora (…) acentuou que ninguém, 
nem o próprio ministério, sabe o que vai ser a avaliação pois os parâmetros que 
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existem são vagos e só agora chegaram à escola. (…) Entre as actividades dos 
formandos já programadas salientam-se as seguintes: uma mesa redonda com todos 
os professores interessados tendo como orientadores os professores (…) da 
Universidade de Évora e integrada no tema "a escola no contexto social" o tema "o 
sistema de ensino em Portugal" também será tratado" 
 
"foi comunicado que já no dia 3 de Fevereiro irá realizar-se uma reunião com os EE, 
tendo em vista a formação de uma associação de pais" 

49 25-02-1982 "Antes de se proceder ao cumprimento da ordem de trabalhos, o presidente do CP 
pôs à consideração deste se deveria ser autorizado um convívio escolar, pedido pela 
associação dos alunos. Considerando que seria em regime experimental e sob 
responsabilidade da direcção que iria envidar todos os esforços para que tudo 
corresse bem, o cp concordou"; 
 
"O presidente do CD dirigiu-se em seguida aos delegados de Português e História 
informando-os que a casa dos Açores ofereceria um livro ao melhor aluno de 
Português e outro ao melhor aluno de História, seleccionados entre os alunos do 10º, 
11º e 12º anos e de que os mesmos deveriam estar presentes no colóquio integrado 
na semana dos Açores a realizar nesta escola no próximo dia 12 de Março"; 

50 25-03-1982 "Foi pelo presidente dado conhecimento do projecto programa da (…) que sob a 
epigrafe "Portugal anos 80, que futuro?" anuncia a realização de uma série de 
conferências" 
 
"Foi apreciada uma participação feita pelo contínuo (…) ao aluno (…) em que se 
relatam os acontecimentos ocorridos em 24 de Março. Dado que a gravidade dos 
factos ultrapassa a competência do presidente do CD foi aprovado por unanimidade 
que se proceda à instauração de um processo disciplinar a enviar ao senhor director 
geral do ensino secundário para juízo e procedimento" 

51 29-04-1982 duas referências, ambas referentes à avaliação em serviço, que dão conta das 
omissões: 
 
"seguiu-se ampla discussão…" 
 
"Generalizou-se interessada discussão.." em nenhuma das referências é dada conta 
de quais as ideias em confronto; 
 
no contexto da discussão sobre o processo de avaliação da profissionalização em 
serviço é referido que "a professora (…) pretende aplicar uma pedagogia de objectivos 
mas que estes só vieram definidos em Março (…). Discordou ainda do processo que 
utiliza dois critérios de avaliação pois utilizam-se objectivos de avaliação qualitativa de 
um a três níveis e no final do processo, através de fórmulas se transforma em 
avaliação global na escala de zero a vinte, de acordo com a pedagogia tradicional" 

52 28-06-1982 tem como ordem de trabalhos a avaliação dos docentes em profissionalização; 
 
na votação da avaliação de um dos elementos uma docente faz declaração de voto 
onde afirma "que se absteve "por não concordar com o actual sistema de avaliação de 
formandos, visto considerar que o ministério da educação e universidades parece 
procurar mais uma funcionalidade burocratizante do que uma avaliação valorizante e 
enriquecedora  (…)"; 

53 19-10-1982 apresentado "o plano global de actividades para o presente ano lectivo"; 
 
apresentada aos novos elementos do CP a sua organização: "o CP integrava duas 
secções, a secção pedagógico-didáctica e a secção cultural. A primeira estava ainda 
subdividida em duas, tratando uma dos assuntos directamente ligados à formação em 
exercício e a outra de problemas pedagógico-didácticos em geral"; 
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relativamente ao plano global de actividades a presidente do CP referiu que "é aberto, 
flexível e bastante reformulável em qualquer momento (…)" 
 
o delegado do grupo de Ed. Física informou que "tem já projectado dois seminários, 
um sobre as novas correntes da pedagogia e outro sobre psiquiatria social"; 
 
"A presidente pôs ainda algumas questões. Uma sobre a exposição da Câmara 
Municipal (…), integrada no plano de actividades da professora (…), levada a efeito no 
polivalente da escola, foi pedida a opinião se ela poderia ter ou não conotações 
políticas de carácter partidário. Houve opiniões afirmativas e negativas, mas de 
qualquer modo chegou-se à acordo no que respeita ao não consentimento de 
manifestações que, de qualquer modo, possam levantar problemas deste tipo". 
 
"Outra questão posta foi a dispensa de aulas para participação em actividades extra-
curriculares. Ficou decidido que ela só se justificará ficando as aulas coincidentes 
estiverem directamente ligadas aos assuntos tratados nessas actividades. A presença 
nessas actividades substituirá a lição." 

54 30-11-1982 antes da ordem de trabalhos a presidente do CP "a necessidade de os delegados 
informarem os professores que entraram ultimamente ao serviço, acerca do 
Regulamento da Escola, nomeadamente no que respeita ao estado de limpeza e de 
conservação das salas e também da hora de saída das salas não ser antecipada" 
 
"A professora (…) indagou acerca da participação dos alunos na elaboração do 
próximo plano de formação, tendo a presidente respondido que embora o plano seja 
dos docentes não vê inconveniente nesta participação" 
 
"A presidente informou que a secção cultural do CP havia reunido para a distribuição 
de tarefas. Neste sentido, os colegas (…) propunham-se a elaborar jornais de turma 
de colaboração com os alunos, a professora (…) a organizar uma festa de Natal (…)"; 
 
"a presidente informou ainda que a equipa de apoio pedagógico da zona sul estava a 
preparar uma série de acções a trazer à escola e destinadas a todos os professores. 
Com esta finalidade indagou o CD da escola de quais os temas que gostaria de ver 
tratados nessas acções, (…) que sugeriram os seguintes: planificação, observação e 
avaliação; correntes actuais da pedagogia; psicologia e desenvolvimento; psicologia e 
aprendizagem; dinâmica de grupos; relação escola-meio"; 
 
"A presidente informou que a companhia de seguros império, com autorização do 
Ministério da Educação, pretende fazer uma exposição e colóquio sobre a actividade 
seguradora nos nossos dias" 
 
"A presidente do CP solicitou aos coordenadores dos DT's a sua colaboração no 
sentido de se fazer um levantamento, por turma, de deficientes visuais, auditivos, 
mentais, dificuldades de aprendizagem, casos de epilepsia, de dislexia, com vista ao 
preenchimento de um inquérito sobre alunos deficientes solicitado pela direcção geral. 
O preenchimento supõe a classificação de deficiência em ligeira, média, profunda. 
Após esta informação alguns colegas pronunciaram-se no sentido da impossibilidade 
de classificação nas deficiências nos termos exigidos por não serem especialista em 
tais assuntos, (…) só exames médicos podem diagnosticar correctamente para a 
classificação exigida"; 
 
"A presidente alertou os presentes para um possível assunto de droga na Escola. (…) 
A presidente pediu para que fossem comunicados ao CD todos os casos detectados. 
Também os funcionários já estão alertados neste sentido e avisados para vigiarem 
mais atentamente locais considerados de mais fácil infiltração"; 
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"A presidente informou que os alunos da noite tinham solicitado ao CD autorização 
para a organização de um convívio (…) tendo o pedido sido rejeitado (…) porque não 
é o local indicado para tais manifestações. Neste sentido, foi aprovado pela maioria 
das pessoas presentes, a não autorização de bailes e convívios onde as pessoas têm 
um comportamento pouco digno para um estabelecimento de ensino"; 
 
"A presidente do CP foi alertada por alguns professores e alunos sobre a venda no 
bufete de produtos não aconselháveis (…); 

55 16-12-1982 "foi informado pela presidente do CP (…) de reunião com o senhor inspector (…), o 
delegado de História, o coordenador e o subcoordenador de directores de turma, na 
qual ficou assente que: até fins de Janeiro deveriam ser entregues pelo delegado de 
grupo as planificações anuais do segundo período por cada disciplina em cada um 
dos anos de escolaridade. Para mais fácil elaboração destas planificações, a 
presidente do CP distribuiu fotocópias extraídas do livro "planificação e metodologia - 
sucesso escolar em debate" (…) as quais poderiam servir como auxiliar (…). Uma vez 
que foram abolidos os exames finais, estas planificações pretendem que exista uma 
uniformização de critérios entre as escolas de modo que a matéria a leccionar seja a 
mesma"; 
 
"A presidente do CP informou ainda que: as reuniões de avaliação iriam ter uma 
primeira parte onde se faria uma apreciação global da turma em aproveitamento e 
comportamento e caso houvesse alguma decisão importante acerca da turma, seria 
marcado um CT para o início do 2º período". 
 
"A presidente do CP convidou todos os professores a estarem presentes na festa e na 
recepção a sua excelência reverendíssima o senhor Arcebispo. Para tal existiria 
dispensa das aulas a partir das 10h. Mais solicitou a ajuda e apoio de todos no sentido 
de manter a disciplina durante a festa". 

56 11-01-1983 "a presidente do cp informou que: as planificações das diferentes disciplinas devem 
ser entregues no cd até final do mês de Janeiro (…). A delegada do primeiro grupo 
pede que o cd pergunte à inspecção quais os objectivos que tem em vista com este 
pedido, pois só assim poderá saber que tipos de planos se solicitam"; 
 
na discussão de uma proposta de despacho no âmbito da avaliação [não é perceptível 
se de professores se de alunos] afirma-se que "julgámos que só a falta de coragem 
para cortar pela raiz o sistema anterior, justifica tal proposta"; 

57 24-02-1983 "antes do início dos mesmos, a profissionalizada (…), em função de um trabalho que 
se propõe realizar, pediu aos delegados de grupo que, com os respectivos 
professores, fizessem uma análise crítica sobre: a) a articulação entre objectivos e 
conteúdos e proposta metodológica dos programas que leccionam; b) as relações 
entre os programas numa perspectiva de articulação vertical; c) o papel de cada 
disciplina na formação global do aluno; d) a organização dos currículos e sua 
adequação ao nível etário, ao grau de ensino e função social da escola". 
 
"comunicou a presidente que iria realizar-se na biblioteca da escola de 28/02 a 4/03, 
uma exposição bibliográfica sobre "os prémios Nobel da literatura"; 
 
"comunicou que a comissão de finalistas estava a organizar um baile (…) e explicou 
que este tinha sido um pouco negociado na tentativa de evitar a venda de bebidas 
alcoólicas, afim de evitar acontecimentos como os do café concerto em que tanto a 
numerosa afluência como o álcool tinham sido excessivos"; 

58 08-03-1983 "A presidente [referiu] que segundo oficio emanado da direcção geral teria lugar na 
escola uma acção de formação subordinada ao tema "psicologia da aprendizagem e 
psicologia do desenvolvimento". Esta acção (…) seria destinada a todos os docentes"; 
 
"a presidente do cp informou seguidamente que (…) iria realizar-se um colóquio 
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subordinado ao tema "ver o acidente para viver em segurança" e que constará de 
duas partes, uma de exposição e outra preenchida com uma acção de socorrismo que 
contará com a participação do comandante dos bombeiros"; 
 
"ouvir o cp sobre as medidas a tomar no futuro quanto aos alunos que continuam a 
esquecer-se do cartão e àqueles que por rebeldia o não querem usar, alegando não 
terem sido ouvidos "; 
 
"quanto ao regulamento da escola propôs que saissem do cp os voluntários que iriam 
colaborar na sua elaboração" 
 
ainda a propósito da obrigatoriedade do uso do cartão da escola "parece que a 
principal razão para o uso do cartão é o problema da droga, mas, segundo fontes que 
não pode indicar, há alunos na Escola que a traficam não obstante o uso do cartão" 
 
"a aluna (…) lembrou ainda que seria bom sensibilizar mais efectivamente os alunos 
para o problema da droga através de colóquios bem orientados. (…) A professora (…) 
referiu a existência de instituições especializadas em tratar desse tipo de problema, os 
quais poderiam com maior segurança abordar o problema da droga perante os alunos. 
A professora (…) referiu em sequência que deveria ser possível integrar no horário da 
turma uma hora em que, mensalmente, os alunos pudessem discutir os seus próprios 
problemas com a ajuda do dt se possível. (…) Disse ainda que achava importante dar 
aos alunos a possibilidade de abordar o regulamento da escola de um modo mais 
agradável, pois considera que um regulamento deverá ajustar-se sempre às 
necessidades do momento em que vai ser aplicado" 
 
"A colega (…) sublinhou a gravidade do problema da droga e informou que na 
sequência de um inquérito que fizera junto dos alunos, verificou ser extremamente 
necessário ocupar os tempos livres dos jovens que se sentem abandonados não só na 
Escola mas na própria cidade 

59 15-04-1983 "a presidente informou que a equipa responsável pela proposta de regulamento 
interno da escola [dará] a conhecer aos delegados de grupo, aos chefes de pessoal 
administrativo e auxiliar e aos delegados de turma, não só para que seja divulgada 
mas também para a recolha de opiniões críticas" 
 
"lembrou que decorrerá na escola (…) a semana da construção civil, (…), deu 
conhecimento de terem sido enviados convites para a s sessões desta acção à 
câmara municipal e a outras entidades possivelmente interessadas"; 

60 17-05-1983 um dos pontos da ordem de trabalho dá conta da "aprovação do Regulamento interno; 
 
"a professora (…) procedeu à leitura do Regulamento Interno, chamando a atenção 
para a introdução feitas e sobre as quais disse vale a pena ler. Depois de ouvido o 
parecer dos elementos participantes nesta reunião sobre o referido Regulamento 
Interno foi o mesmo aprovado por unanimidade" 

61 12-10-1983 "antes de entrar na ordem de trabalhos, foi acordado por unanimidade que o grupo do 
cp que se vai encarregar da parte pedagógico-didáctica fosse dividido em dois sub-
grupos, um deles formado pelos delegados à profissionalização e outro por 
professores delegados que ficarão com a responsabilidade da parte pedagógica-
didáctica da escola em geral"; 
 
"Manifestou-se imediatamente a vontade que todos os professores têm de se 
adquirirem rectro projectores, visto que os existentes não chegam para satisfazer as 
necessidades (…). Lembraram outros professores que um sistema de vídeo era de 
grande utilidade na Escola, apresentando sugestões sobre a sua utilização nas suas 
aulas" 
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62 06-01-1984 "antes de entrar na ordem de trabalhos a professora (…) formanda do 7º grupo 
informou terem as profissionalizandas constatado, nas várias reuniões com pais e 
alunos grande preocupação com o insucesso escolar, propondo que fosse criado um 
esquema de apoio voluntário aos alunos, segundo o qual, os professores que assim 
entendessem, estariam uma vez por semana, uma hora, na biblioteca, para apoiar nas 
respectivas disciplinas. (…) Discutido o problema e superadas algumas dúvidas, como 
sejam a perturbação no funcionamento e ambiente da biblioteca (…), reunir os vários 
grupos em prazos razoáveis e a falta de disponibilidade de alguns professores 
acordou-se que tal acção poderia decorrer na biblioteca em ambiente de salas de 
estudo considerado compatível com o seu" 
 
"A professora (…) deu a informação sobre a representação que o grupo de teatro do 
centro cultural (…) que orientou o curso de teatro se propôs fazer para os alunos da 
escola da peça "Dissidente só", seguida de debate com apoio de um psicólogo (…). 
Pediu a colaboração dos professores para a divulgação daquele acontecimento, tanto 
mais que a iniciativa procurava dar resposta dialogante às grandes questões e 
ansiedades que caracterizam a juventude, nomeadamente os estratos etários que 
constituem grande parte da população desta Escola"; 
 
validada a suspensão de um aluno decidida em ct disciplinar; 

63 21-03-1984 "antes do início da ordem de trabalhos dois professores estagiários do 11º-B pediram 
à presidente licença para exporem ao cp p que o grupo pretende levar a efeito, nesta 
escola, no próximo mês de Maio, desejando simultaneamente uma opinião deste 
conselho sobre o assunto. Disse então que pretendem organizar e dinamizar uma 
semana sobre droga pedindo a colaboração dos professores de português e educação 
visual para a elaboração de textos e desenhos sobre o tema proposto"; 
 
dado conta de uma questão disciplinar de aluno nocturno, "preventivamente 
suspenso" 

64 11-04-1984 deu-se conta do despacho nº. 35/SEAM/84 onde se colocaram questões sobre a 
"melhor forma de enviar as informações relativas ao aproveitamento dos alunos para 
os encarregados de educação (…). Decidiu-se que essas informações passariam a 
ser enviadas pelo correio"; 

65 22-06-1984 "disse [o presidente do cp] haver necessidade urgente dos grupos se reunirem (…) 
com a finalidade de planificarem a distribuição de turmas e disciplinas para o próximo 
ano lectivo. Informou ainda em relação aos horários a elaborar o seguinte: se houver 
necessidade haverá aulas aos sábados de manhã; os horários serão feitos tendo e 
conta em primeiro lugar os interesses dos alunos; que os pedidos feitos pelos 
professores devem ser de índole pedagógica e não pessoais; (…). Informou ainda que 
a escolha dos dt's será baseada em critérios rigorosos. Sobre este assunto a 
professora (…) fez uma intervenção a solicitar que fosse exigida maior 
responsabilidade aos dt's" 

66 10-10-1984 "disse depois [o presidente do cp] que no gabinete do cd existem umas gavetas 
destinadas a cada um dos delegados de grupo onde será depositada toda a 
documentação que for chegando do Ministério e que tem de ser do conhecimento dos 
grupos" 
 
o presidente "recomendou o cumprimento da lei que proíbe fumar nos espaços 
interiores da escola" 

67 20-11-1984 o presidente "informou que, celebrando-se no dia 10/12 o 36º aniversário da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e de acordo com a circular nº. 150/84 
devem os professores de português, trabalhos oficinais e educação visual fazer a 
planificação dos trabalhos escolares de modo a que, na mesma data, uma das aulas 
de cada turma incida sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, seus 
princípios e sua importância no mundo actual"; 
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"seguidamente o presidente fez um apelo aos delegados de grupo no sentido de 
sensibilizarem os colegas a que não se fume nos espaços interiores da escola, 
sobretudo nas salas de aula" 

68 30-04-1985 "A colega terminou alertando para a necessidade de se uniformizarem as decisões 
num CT"; 

69 13-05-1985 "(…) levantou-se o problema de haver ou não na escola alunos deficientes visuais. 
Não tendo conhecimento oficial deste facto, perante a observação feita por vários 
professores de que existirão alguns alunos nestas circunstâncias embora o não 
tivessem declarado, afirmou que iria inteirar-se dos vários casos indicados para obviar 
a sua possível solução" 

70 27-06-1985 "Seguiu-se a reunião com a intervenção da professora (…) coordenadora dos 
directores de turma para informar dos resultados de um inquérito levado a efeito em 
todas as turmas dos 7ºs aos 10º anos dos cursos diurnos. Este inquérito tinha como 
finalidade um levantamento por turma dos alunos ligados de algum modo a uma 
experiência de emigração. Das sondagens feitas, verificou-se que, no total estiveram 
ligados àquela experiência 40 alunos. Por todos eles foram apresentadas algumas 
dificuldades sentidas a nível da aprendizagem das disciplinas de português e 
matemática. Também alguns alunos referiram problemas de adaptação a colegas e 
professores. Um pequeno número de alunos salientou dificuldades de ordem 
económica a afectar a sua integração na Escola. Alunos com residência nas 
localidades nos arredores [da cidade] referiram também dificuldades ocasionadas 
pelos transportes (…) Por outro lado, estes mesmos alunos lamentavam a 
permanência prolongada na escola com escassas actividades culturais"; 

71 28-11-1985 "O professor (…) na qualidade de coordenador dos directores de turma lembrou como 
se processa a organização de uma Participação Disciplinar, pois ele próprio disse não 
conhecer totalmente toda a legislação sobre o assunto e que em sua opinião parece 
existir certa desarticulação nas actuações sobre este assunto" 
 
"Passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos, plano de actividades da escola. O 
presidente informou que a professora (…) tomara a seu cargo a realização do referido 
plano uma vez que a sua estrutura assentaria em grande parte sobre o plano do ano 
anterior" 

72 30-01-1986 "começou o presidente por comunicar que se tinha deslocado à Escola um elemento 
da Inspecção para observação dos horários, tendo havido da parte deste elemento um 
reparo pelo facto de não ter havido no final do ano lectivo passado uma apreciação do 
cp aos projectos de horários a acordar pelos professores" 
 
"alguns professores pronunciaram-se sobre o mau funcionamento da Escola motivado 
pelo excesso de alunos (…)" 

73 26-02-1986 "(…) foi distribuída pelo presidente uma folha informativa sobre aproveitamento, 
comportamento e assiduidade dos alunos pedindo-se a opinião aos delegados sobre a 
sua validade ou não da utilização da mesma. Após algumas considerações, foi 
decidido por consenso aceitar a utilização da referida folha" 
 
"informou ainda que no passado dia 24/02 se realizou uma acção de sensibilização 
sobre a C.E.E. surgindo a ideia iniciativas como uma exposição a realizar na escola 
(…) a qual se pretende que seja aberta à cidade." 
 
"ainda informou o presidente da existência de um projecto dirigido à Direcção Geral do 
Ensino Secundário para a implementação de uma comissão de apoio às escolas a 
qual integrará um psicólogo e um médico" 

74 13-03-1986 como ponto da ordem de trabalhos surge a indicação de "Atendimento aos jovens mas 
escolas secundárias (…)"; 
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"foi apresentado o documento com o programa de atendimento de jovens nas escolas 
secundárias da cidade. Foi dito pelo médico  (…) que além do médico, há uma equipa 
de especialistas para tentarem resolver problemas que surjam com os jovens 
estudantes. (…). Em princípio deverá trabalhar-se com uma turma problema e não 
com um aluno problema. Referiu ainda que haverá sigilo médico"; Perante dúvidas 
sobre o seu funcionamento o médico informou que "a experiência já funcionava em 
Lisboa e Porto e que não é apenas para os alunos com dificuldades de adaptação 
escolar (…). Quanto ao critério de selecção, interessa observar todos os alunos, com 
e sem insucesso escolar. Foi referido que não há intenção de entrar na vida da 
Escola"; 
 
regista-se a entrada de um representante da associação de pais nas reuniões do cp; 
 
"o professor [presidente do cp] falou do protocolo com a Universidade (…)" não é feita 
referência ao teor do protocolo;  
 
"A professora (…) informou que a acção com as empresas seria a 23 de Abril" - não é 
referenciada que acção; 
 
"Pediu de seguida a palavra o representante da associação de pais, falando da 
associação como tal e sem animosidades para com os professores, tentarão detectar 
e ajudar a resolver problema, com entendimento com a escola"; 
 
"O professor (…) falou do problema do mercado de trabalho e a escola, tendo o 
representante da AP referido que a Escola não é responsável por esse problema" 

78 27-05-1986 "seguiu-se o ponto dois da ordem da reunião sobre avaliação para o fim do ano lectivo 
em curso de modo a haver um critério mais uniforme possível. Foram indicados as 
seguintes normas a aplicar nas reuniões de avaliação (…)"; 

75 19-06-1986 no ponto 2 da ordem de trabalhos surge a indicação de ""análise das conclusões da 
mesa redonda "o jovem e a escola""; 
 
sobre o documento dos "critérios uniformes de avaliação" adoptado decorrente da 
legislação, é referido que "o documento teve o mérito de levar os professores a 
interrogar-se sobre as questões da avaliação"; 
 
"de seguida passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos, análise das conclusões 
"o jovem e a escola". Após a leitura do documento, o professor (…) referiu que ele 
reproduz muito o que se tem falado em cp e noutras reuniões. A professora (…) disse 
pensar que os pais têm uma ideia errada do que é ensinar Matemática, mas 
concordando no entanto com a afirmação de que o professor tem que ser um 
educador, o que não quer dizer que substitua o papel dos pais, que é fundamental na 
educação dos filhos. (…). O professor (…) saudou a associação de pais pela 
elaboração do documento. Citou também a importância dos pais como educadores. 
Segundo este professor, a Escola tem a missão de ensinar e a família terá o papel de 
transmitir as regras de convivência, embora os professores tenham também que 
testemunhar na prática essas mesmas regras. Não concordando, no entanto, com a 
associação seguida da separação que o documento faz entre a escola e o meio"; 
 
No âmbito dos cursos técnico-profissionais é referido que "numa perspectiva de 
ligação escola-meio foram feitas jornadas de relacionamento com empresários, o que 
pareceu bastante positivo", 
 
"A professora (…) saudou os representantes da associação de pais pela apresentação 
do documento fazendo referência ao papel do professor como educador, disse o que é 
de exigir ao professor é não ser deseducador. O professor deve ser o continuador da 
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educação ministrada em casa. 
O professor (…) disse pensar que o documento é um passo importante para a 
resolução dos problemas dos alunos. No entanto, os condicionamentos são vários na 
nossa Escola. Em relação às deficiências dos professores, referiu como causas 
possíveis a falta de atracção profissional e financeira para desempenhar tal cargo. 
Relativamente à falta de educação dos alunos, que é preocupante, disse ser em parte 
explicada pela prolongada ausência dos pais de casa.  
O representante da Associação de Pais, respondendo, disse que o documento tinha 
por finalidade dar uma visão de conjunto de todos estes problema, não se querendo 
substituir aos órgãos da escola, apenas pretendendo colaborar. A Associação de Pais 
solicita aos professores, que vivem mais tempo útil junto dos alunos, que os pais, que 
haja apoio e continuidade da educação dada em casa. Havendo, no entanto, pais que 
não podem ou não querem educar os filhos de acordo com os padrões normais 
vigentes. Constata em relação à disciplina de Matemática, sendo na sua perspectiva 
uma disciplina filosófica, que todos os alunos rejeitam os cursos que têm esta 
disciplina. (…). O representante da associação de pais referiu que poderia fazer parte 
de planos futuros, o aproveitamento deste período em que os professores têm o 
tempo ocupado com outras tarefas, para a formação de grupos de trabalho (…) para 
manter a interacção escola-meio, apreciação dos problemas dos alunos 

76 26-06-1986 "o professor (…) considerou insuficiente o número de salas nesta escola" perante a 
proposta do número de turmas para o ano lectivo subsequente; 

77 14-07-1986 apreciam-se recursos de final de ano; nesse âmbito referência para: 
 
"o professor (…) afirmou que o cp teria que responder de uma forma muito cuidada às 
afirmações que o EE subscreve, algumas graves e até uma resposta dos professores 
que o EE faz referência" 
 
"A professora (…) refere que neste ano houve turmas de 35 alunos, que tiveram aulas 
durante a hora de almoço, o que não resultava"; 

79 23-07-1986 "A propósito deste critério a ter em conta nas avaliações finais, foi produzido um 
documento, unicamente para circulação interna na escola, sob o título "normas a 
aplicar nas reuniões de avaliação". Este documento, contendo um esquema do critério 
de avaliação aprovado por este conselho, contém também alguns tópicos como 
referência para a elaboração das actas das reuniões de ct"; 

80 30-10-1986 O presidente do cp "referindo-se aos horários informou que eles foram o que foi 
possível tendo em conta os enormes condicionalismos impostos pelas dificuldades de 
instalações face ao número de alunos da escola" 
 
"seguidamente o presidente pediu aos professores delegados de grupo que 
chamassem à atenção de todos os colegas para o controlo da sala de aula dos temas 
que regem visto que muitas salas se apresentam no final das aulas sujas e com 
móveis riscados. Afirmou que é dos professores que depende o asseio das salas" 
 
"foi depois discutida a formação do Conselho Consultivo cuja constituição não pareceu 
fácil especialmente em relação aos muitos não docentes, tendo sido decidido aguardar 
uma decisão superior sobre o assunto" - [decorrente do decreto 211-B/86 de 
31/05/1986 Regulamento do Funcionamento do CP e órgãos de apoio]; 

81 19-11-1986 "Aberta a sessão o presidente leu o oficio do cd sobre as aulas de apoio educativo, o 
qual mereceu um parecer favorável" 
 
"distribuiu-se a cada elemento do cp uma cópia do critério uniforme de avaliação desta 
Escola, para ser levado a discussão nos grupos, sub-grupos ou disciplinas (…). Foi 
apresentada a sugestão de na discussão do critério uniforme de avaliação 
participarem não só o cp e grupos, sub grupos ou disciplinas mas também a 
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associação de pais por intermédio do seu presidente" 

82 10-12-1986 "aberta a sessão, o presidente disse reservar o primeiro quarto de horada reunião, que 
se prolongou bastante, para debater problemas vários, nomeadamente alguns 
relacionados com certas direcções de turma, referindo haver professores que põem 
sistematicamente alunos fora da aula, sem participarem ao director de turma em cujas 
aulas parece haver indisciplina" 
 
"O professor (…) falou da necessidade de haver um Regulamento Interno da Escola 
que fosse realmente cumprido" 

83 04-02-1987 primeira referência aos serviços da Direcção Regional de Educação do Sul; 
 
dado conta que "durante o ano de 1987 a Comissão Organizadora das 
Comemorações do Décimo aniversário das primeiras eleições autárquicas, 
desenvolverá um programa comemorativo"; 
 
"No segundo ponto da ordem de trabalhos discutiu-se o problema disciplinar ocorrido 
na turma de desporto [ver ACTD117] (…). Dentro do CP as opiniões divirgiram entre 
manter inalterável a decisão do CT e a reanálise do problema"; 

84 12-03-1987 "o professor (…) apresentou problemas relacionados com uma reunião com os pais 
dos alunos do nono D há pouco realizada e na qual foram feitas afirmações 
extremamente graves sobre professores dessa turma. Chamou a atenção para o facto 
de que os directores de turma não podem estar sujeitos ao que aconteceu e a ouvir 
acusações formuladas e afirmou que, assim, qualquer dia ninguém quer ser director 
de turma (…). [o mesmo professor] afirmou que o problema agora lhe parecia mais 
grave pois estava sendo posta em causa a Escola e os professores da Escola"; 
 
o presidente informou que "tinha sido recebido um documento com sugestões para as 
comemorações do 10º aniversário do poder local; que o assunto já foi estudado no 
grupo, onde foi sugerido que, se possível, alguém viesse à Escola da Câmara 
Municipal para falar sobre o assunto"; 
 
relativamente à aplicação de um despacho sobre a língua portuguesa afirma-se que 
"os respectivos professores , embora de acordo com o princípio da importância da 
disciplina, não concordam com a aplicação imediata do despacho uma vez que, 
circunstâncias várias, não da responsabilidade dos alunos, têm permitido uma 
degradação constante da disciplina, de que os alunos são as principais vítimas" 
 
relativamente ao mesmo despacho é afirmado "as responsabilidades da reprovação 
dos alunos é remetida, no fundo, para os conselhos pedagógicos e, na sua opinião, 
isso conduzirá, certamente a injustiças, pois haverá soluções desiguais de escola para 
escola"; 
"disse ainda que há um atentado geral contra a língua portuguesa e que nós, 
professores, somos muito culpados por que muitas vezes não corrigimos os erros 
ortográficos (…). O professor (…) lembrou algumas causas que podem ter conduzido 
a esta degradação como o número de alunos por turma, a falta de preparação 
pedagógica de alguns professores, a estrutura dos programas a falta de estruturas de 
apoio aos alunos. 

85 07-04-1987 relativamente aos critérios uniformes de avaliação são definidas orientações 
"uniformes" 

86 15-05-1987 "na sequência e em resposta às sugestões apresentadas na reunião anterior pelo 
colega (…) pensa o CD mandar adaptar, no período das férias, as antigas instalações 
do anexo de forma a que possam vir a ser utilizadas no próximo ano lectivo para 
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actividades de carácter cultural"; 
 
"O professor delegado do 10ºA grupo distribuiu aos presentes o programa sa semana 
de História que irá decorrer na escola (…)"; 
 
"dando cumprimento ao ponto número dois da ordem de trabalhos o presidente 
distribuiu o conjunto de normas elaboradas pelo CP e seguidas na avaliação final do 
ano lectivo anterior, bem como o conjunto de normas elaboradas e seguidas nos 1º e 
2º períodos do presente ano lectivo. Isto no sentido de o CP apresentar propostas e 
sugestões para as normas a estabelecer e seguir na avaliação final"; 

87 09-06-1987 O presidente "comunicou ainda a este conselho ter recebido uma carta do colega do 
1º grupo (…) na qual é proposta a elaboração de um estudo conclusivo sobre a real 
capacidade desta escola no tocante à dimensão da população escolar. Este facto 
originou intervenções de diversos colegas que abordaram questões relacionadas com 
o binómio capacidade da escola - funcionamento da mesma" 

88 14-07-1987 "o presidente começou por informar que em reunião com o equipamento educativo 
para definição do número de turmas de 7º ano unificado a funcionarem nas várias 
escolas foram atribuídas a esta escola 5 turmas (…). A professora (…) em relação a 
tal facto lembrou que a resolução do problema não deveria passar pela instalação de 
pavilhões pré-fabricados nos espaços livres da nossa escola (…)"; 
 
"em relação aos estagiários da Universidade informou o presidente que os presidentes 
dos conselhos directivos das três escolas da cidade, haviam reunido e elaborado um 
documento, no qual apontavam algumas causas a eles inerentes que dificultavam a 
vida na escola" 

89 07-10-1987 sobre a distribuição das turmas pelas diferentes salas é é referida "a falta de 
condições de segurança advém do facto de o laboratório ser utilizado como sala de 
aula normal, com turmas de vários anos e opções, que não conscientes do risco que 
correm, podem originar facilmente fugas de gás nas condutas e torneiras" 
 
"no 2º ponto da ordem de trabalho - arranque do ano lectivo - o presidente começou 
por justificar  utilização dos laboratórios e gabinetes como salas de aula normais, dado 
o excessivo número de alunos e de turmas que a escola comporta" 
"a este propósito o professor (…) fez notar que os elementos dos Equipamentos 
Educativos são técnicos, individuos sem qualquer formação pedagógica, não 
possuindo por isso a mínima ideia do que é e do que deve ser uma Escola"; 
 
"Foi ainda salientada a necessidade do delegado de grupo intervir activamente no 
grupo, preparando e esclarecendo os professores por forma a previnir possíveis 
incorrecções e situações embaraçosas originadas muitas vezes pela inexperiência 
profissional e falta de informação dos mesmos. O professor (…) chamou a atenção 
para o papel do professor como educador, apelando ao bom senso dos professores, 
afim de evitar abusos de poder que em nada dignificam a actividade docente"; 

90 03-11-1987 "(…) foi apresentada a questão sobre segurança e na sua responsabilidade, nas salas 
de aula quanto à entrada de pessoas fora de cada período de aula, nomeadamente 
alunos que em tudo mexiam"; 
 
o presidente do CP "como aliás já o fez em algumas reuniões anteriores, fez 
referência ao comportamento dos alunos e o que já tem dito pedido aos colegas, em 
especial aos delegados e a directores de turma, principalmente no que diz respeito a 
estragos de materiais e ao estado de limpeza e arrumação em que ficam as salas 
após as aulas. Quanto a isto o colega (…) comentou a perda de autoridade, nalgumas 
questões, por parte dos professores perante os alunos"; 
 
"nesta momento o colega (…) aproveitou a ocasião para informar qiue era altura de 
nos debruçarmos sobre o Critério Uniforme de Avaliação expondo as suas linhas 



As condutas dos escolares e a construção do cidadão social 

12 

gerais e aconselhando os colegas à leitura de um livrinho (…)" 
 
"o plano de actividades da escola foi aprovado por unanimidade" 

91 09-12-1987 "(…) o presidente do CP referiu a presença dos representantes dos alunos, 
incentivando-os a tomarem uma acção participativa e não apenas presencial nas 
reuniões em que participam" 
 
"ainda no período das informações o colega (…) informou os presentes dos assuntos 
tratados numa reunião promovida pela Prevenção Rodoviária Portuguesa a que 
assistiu em representação da escola, destacando a realização nessa escola (…) de 
acções de sensibilização para evitar acidentes verificados nas deslocações casa-
escola e vice-versa dos alunos"; 
 
"Já no 2º ponto da ordem de trabalhos o colega (…) apresentou uma proposta de 
divisão do CP que teria como finalidade operacionalizar os trabalhos de modo a que 
seja mais fácil apreciar e decidir os vários assuntos a tratar. Segundo esta proposta o 
CP funcionaria em reuniões plenárias e reuniões de secção. Nas primeiras coordenar-
se-iam as actividades das diferentes secções, apreciar-se-iam e debater-se-iam 
propostas e tomadas de decisão. As secções seriam 5: secção de formação contínua, 
secção pedagógico-disciplinar, sessão de direcção de turma, secção para as 
actividades socio-culturais e secção para as actividades socio-desportivas" 
 
"O colega (…) propôs uma alteração à proposta votada [por maioria] que constava da 
substituição das 5 secções por 4 que passariam a denominar-se: secção de formação 
pedagógica, secção pedagógico-disciplinar, secção de apoio e funcionamento da 
escola e secção para as actividades socio-culturais" 

92 15-12-1987 continuação da reunião anterior (ACP91 de 09/12/1987); 
 
no âmbito da discussão do critério uniforme de avaliação é referido que "o processo 
deve ser organizado a partir da secção de formação pedagógica, de modo a podermos 
uniformizar formas de aplicar o critério e não o critério em si, que é imposto por cima"; 
 
"continuando a reunião o [presidente] distribuiu pelos presentes duas circulares 
chegadas à escola. A primeira referia-se à autonomia das escolas, tendo sido pedido 
que fossem dadas opiniões por escrito (…), a segunda tratava da organização da 
formação profissional" 

93 03-02-1988 Ponto dois da ordem de trabalhos dá conta de "análise de problema disciplinar"; 
 
"Informou depois [o presidente do CP] que em virtude de convívios musicais 
realizados numa discoteca da cidade por parte da Associação de Estudantes que 
originavam fraca assiduidade dos alunos às aulas de sexta-feira à tarde se viu na 
necessidade de fazer um comunicado na imprensa regional a avisar os Encarregados 
de Educação de tal facto"; 
 
"Ponto dois - foi informado pelo presidente do CP de que em virtude de um problema 
disciplinar ocorrido nesta escola entre professor e um aluno, o qual depois de avaliado 
pelo CT, não foi conclusivo, decidiu o CD convocar a secção pedagógico-disciplinar 
para uma análise mais ponderada dada a complexidade do assunto em causa" [sem 
mais] [ACTD128]; 

94 17-03-1988 dado conhecimento da realização da "semana do Português" para o qual se contava 
com a participação do escritor Urbano Tavares Rodrigues e da "Semana da História"; 
 
dado conta de "actividades integradas na semana da escola, prevista no plano de 
actividades"; 
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"O colega (…) pediu ao presidente do CP esclarecimentos acerca do processo 
disciplinar entre o professor (…) e o aluno (…). Foi informado pelos elementos da 
comissão disciplinar que depois de analisadas as circunstâncias com o que seria de 
esperar entre pessoas de convivência cultural e assentar na dominância e ênfase a 
atribuir aos indivíduos em litigio, chamando-lhes a atenção para as sanções a que 
estarão sujeitos, decidiu-se promover as seguintes estratégias: primeiro, falar 
pessoalmente e de novo com as pessoas julgadas implicadas; segundo, distribuição 
de um texto sobre "relações humanas" para uma leitura; terceiro promover um período 
de interiorização para que cada um se sinta como culpado da reacção do outro; 
quarto, dar oportunidades de solidariedade e fraternidade entre conflituosos para que 
cresçam na sua amizade e não se julguem vencedores e vencidos, mas ambos 
vencidos no capítulo do humanismo, quinto, suscitar neles sentimentos de 
colaboração recíproca" 

95 19-04-1988 "O presidente do CP propôs os dias 8 e 9 de Junho para as actividades extra-
escolares (…)" 

96 17-05-1988 da ordem de trabalhos consta, no ponto 3, "parecer disciplinar"; 
 
"foram transmitidas as seguintes informações: o projecto do Conselho da Europa, 
apresentado pelo professor (…), que deu a conhecer uma série de actividades, das 
quais o dinamizador realçou exposições, a realizar (…) em vários locais da nossa 
escola; também uma conferência a realizar-se (…).  
 
"Dois, o projecto Vida, pelo que a responsável da Educação pelo projecto vida (…) em 
nome da comissão coordenadora da saúde escolar, se apresentou com o objectivo de 
sensibilizar os membros do CP e por eles todos os professores, para o problema da 
toxicodependência, alertando para as medidas que vêm sendo tomadas ao nível 
internacional; assim, enfatizou-se a urgência da diminuição do consumo através da 
"prevenção primária" considerando o papel significativo que os professores podem 
desempenhar implementando estratégias de diálogo, como modos de prevenção, 
quiça reabilitação; depois foram convidados os docentes a a aceitarem integrar a 
formação de equipas em cada escola, a acontecer voluntariamente; também foi 
fornecida referência bibliográfica (…); por fim foi recordada a existência de um 
departamento a funcionar [na cidade], o centro de atendimento a adolescentes e onde 
poderão recolher eventuais pormenores da sua actividade; a terminar esta sessão de 
sensibilização, foram distribuídos folhetos informativos, preencheu-se um inquérito e 
foi anunciada uma acção na Escola (…)"; 
 
"o projecto da Escola Cultural; a partir da documentação já divulgada, salientou-se a 
necessidade de no próximo CP se voltar a este assunto, tendo em vista que o mesmo 
conselho dê o seu parecer sobre a possibilidade de aplicabilidade à nossa escola" 
 
proposta apresentada a CP: "atendendo à flagrante injustiça que resulta da 
inexistência de respostas de integração social e profissional de alunos deficientes; 
dois, atendendo à situação particular do aluno desta escola (…) e aos êxitos escolares 
por ele obtidos e apesar do grau de deficiência, demonstrativos do seu elevado 
espírito de sacrifício, capacidade de trabalho e persistência que se manifestaram por 
mais de uma; (…) atendendo a que o sistema educativo em geral e esta escola em 
particular, devem ser implicados na resolução do seu problema, já que foram os 
principais responsáveis pela criação e alimentação de expectativas em relação ao seu 
futuro profissional (…) propõe-se a este CP e ao CD assegurar um estágio no sector 
administrativo desta escola ao referido aluno, promovendo a sua integração 
profissional"; 
 
relativamente aos pareceres disciplinares - dado conta dos "sinais de uma rápida 
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resolução para brevemente entre professor e aluno [ver ACP94], o segundo caso, do 
aluno (…) por ofensas directas a uma professora, quando em exercício de funções 
[ver ACTD125] foi proposta a pena de expulsão, entretanto tendo sido discutido o caso 
em CP foi parecer da totalidade dos seus membros que se propusesse a sexta pena, 
que prevê a exclusão do aluno por um ano de todos os estabelecimentos de ensino"; 

97 01-06-1988 no âmbito das informações "o Dr. (…), médico escolar, informou que este ano esteve 
ausente da Escola bastante tempo por motivos profissionais, mas que para o próximo 
estará mais disponível e entregará brevemente ao CD um relatório especificado com 
as várias acções a empreender na escola"; 
 
O presidente do CP "disse que era importante a elaboração dos relatórios das 
actividades da Escola para informação de entidades exteriores à Escola" 
 
"A direcção Regional de Educação do Sul concorda com o encerramento do ano 
lectivo a 7 de Junho e com dois dias subsequentes de actividades culturais e 
desportivas, desde que a Associação de Pais e Encarregados de Educação esteja de 
acordo e sejam enviados os relatórios das actividades desses dias" 
 
"O professor (…) fez sentir a necessidade de um regulamento interno da Escola que 
enumerasse situações estranhas" 
 
"Em seguida o professor [presidente do CP] deu a conhecer uma acta de CT que 
relata o que se passou numa aula de Filosofia em que cinco alunos chegaram 
atrasados e queriam a todo o custo ficar na aula. [Em reunião de conselho disciplinar] 
o CT propôs uma pena que o CD achou por bem não homologar e indicar [outra pena]. 
Depois de várias intervenções o CP discorda do CD e recomenda-se que não seja 
desautorizado o conselho disciplinar e se mantenham as penas"; 
 
"o professor [presidente do CP] disse que o CD é de opinião que este ano não é 
possível mandar uma proposta viável sobre o projecto Escola Cultural e que 
posteriormente se elaborará uma proposta mais fundamentada. O professor (…) se 
não haverá outras escolas que tomem a dianteira em prejuízo da nossa" 

98 16-06-1988 antes da aprovação da acta da reunião anterior "o presidente salientou que o objectivo 
da apresentação, pelos delegados de grupo, dos relatórios do balanço das actividades 
do ano lectivo não visava apenas dar conhecimento a entidades exteriores à escola, 
mas tinha sobretudo em vista uma elaboração mais correcta e eficiente do plano de 
actividades do próximo ano lectivo"; 
 
"o presidente deu conta do teor de um ofício a enviar à Direcção Regional de 
Educação do Sul sobre a escola cultural e a resposta desta escola a este mesmo 
projecto. O (…) CP aprovou por unanimidade por verificar que no próximo ano lectivo 
não estão criadas as condições indispensáveis à adesão a um tal projecto. (…) A este 
propósito sugeriu o professor (…) que se acrescentasse no ofício que esta escola é 
potencialmente cultural a avaliar pelo conjunto de acções habitualmente levadas a 
efeito, apesar de todos os condicionalismos" 
 
"relativamente à planificação de acções o professor (…) chamou a atenção para a 
necessidade de atender a dois aspectos fundamentais: um primeiro de não haver 
sobreposição de acções, um segundo fazer antecipadamente uma sondagem das 
pessoas interessadas na acção. Esta proposta foi corroborada pelo professor (…) que 
afirmou que todas as semanas e acções acabam por fracassar desde que sejam o 
resultado de algo que vem de cima para baixo e não no sentido contrário".; 

99 19-10-1988 "(…) O colega (…) perguntou se ao CP competia elaborar o Regulamento Interno da 
Escolas ao que lhe foi respondido que, segundo informações dadas por um elemento 
da Direcção Regional, esta estaria a fazer o estudo para traçar as linhas gerais de um 
Regulamento Interno"; 
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"Pelo colega (…) foi levantada a questão de alguns comportamentos menos correctos 
por parte de alunos e alunas no espaço exterior às aulas ao que foi respondido que de 
facto as instruções dadas aos funcionários é de chamar severamente a atenção em 
tais situações e fazer a respectiva comunicação"; 

100 29-11-1988 quanto à justificação de faltas "o professor (…) apontou ainda a necessidade de se 
reflectir, em novo CP, sobre as balizas em que os directores de turma deverão actuar 
no tocante aos motivos para justificação dessas faltas"; 
 
"em seguida o presidente do CP forneceu aos professores presentes a seguinte 
documentação: circular da direcção geral sobre o "conselho da Europa - comissão das 
comunidades europeias - fundação europeia de cultura - a Europa na Escola - 
Jornada Europeia das Escolas (…); questionário aos professores dos ensinos básico e 
secundário sobre a utilização de computadores (…)"; 
 
"a propósito do pessoal auxiliar os professores (…) referiram uma certa falta de 
profissionalismo e apontaram a situações desagradáveis acontecidas na relação entre 
auxiliares e professores. A professora (…) sugeriu inclusivamente que se fizessem 
cursos de formação no sentido de uma sensibilização para as relações humanas";  
 
"o presidente apresentou e entregou a cada um dos professores um esboço do plano 
de formação da escola afim de serem feitas possíveis alterações e ajustamento de 
datas (…). A propósito da proposta a colega (…) [pediu] para que se inscrevessem no 
plano de formação sessões sobre SIDA, o presidente deu a conhecer que a Direcção 
de Saúde Escolar propôs através do médico escolar a inclusão das seguintes acções 
de formação da escola: alimentação, educação sexual, doenças sexualmente 
transmissíveis, toxicodependências, tabaco, álcool"; 

101 13-12-1988 a avaliação como elemento de destaque, presente ao longo de quase toda a década 
na discussão dos critérios uniformes de avaliação; a este respeito refere-se que "quer 
os alunos, quer os seus encarregados de educação deverão entender claramente o 
significado dos termos utilizados para exprimir o resultado da avaliação; que é 
inaceitável que num mesmo curso, num mesmo ano e até numa mesma turma os 
alunos e respectivas famílias sejam confrontados com expressões e procedimentos 
diversos para veicular o mesmo tipo de informação (…)" 

102 23-02-1989 dado conta de uns "jogos desportivos escolares"; 
 
"Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos [regulamento interno da escola] o 
presidente começou por proceder à distribuição de uma proposta de regulamento 
interno da escola, por ele elaborada a partir da análise de 5 ou 6 regulamentos de 
outras escolas. Destacou a importância de tal documento"; 
 
"o aluno representante do 7º ano de escolaridade (…) pediu a palavra para ler 
algumas notas manuscritas que passo a transcrever: "quanto ao comportamento dos 
colegas essa é uma questão importante, no entanto é muito complexa e está 
dependente de vários aspectos. Assim, a própria desmotivação de não 
compreenderem as matérias e o atraso constante, a falta e aproximação 
professores/alunos, para saberem as dificuldades é um ponto que consideram 
importante. (…). Uma questão que os alunos desejam é uma maior aproximação 
professores/alunos, para estes se aperceberem das dificuldades dos alunos. Para 
evitar que em certas matérias as dificuldades se acumulem e acabem por ser um 
obstáculo que não se pode transpor e vão servir de desmotivação, com reflexo no 
comportamento. (…). Questões recreativas; quanto às acções recreativas consideram 
os meus colegas que estas são insuficientes. Não basta dizermos que temos falta de 
dinheiro, precisamos também de ter imaginação. Há que unir esforços em volta dos 
professores e alunos com boa vontade de realizarem um bom trabalho nesse sentido. 
(…)"; 
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103 14-03-1989 ponto dois da ordem de trabalhos: "parecer disciplinar"; 
 
referência à presença do representante da associação de pais; 
 
o parecer disciplinar decorre de prevaricação do ano lectivo anterior que é agora 
retomada, referente a aluno proibido de se inscrever em qualquer estabelecimento de 
ensino; 
 
"A professora delegada do grupo de inglês esclareceu que o insucesso na sua 
disciplina se deve à má preparação e pressupõe a urgência de um acompanhamento 
maior o que se torna quase impossível dado o número elevado de alunos" 

104 16-06-1989 "antes de se entrar na ordem de trabalhos, o Dr. [médico da saúde escolar] 
apresentou o relatório da sua actividade nesta escola que consistiu de 32 entrevistas e 
sete exames médicos a alunos da secção de desporto, várias sessões de 
esclarecimento aos alunos dos 10º e 11º anos, sobre doenças sexualmente 
transmissíveis, uma sessão sobre toxicodependência, duas sessões sobre o projecto 
vida para alunos do 9º ano, uma sessão de esclarecimento aos pais sobre 
alimentação e efeitos do sal e ainda o atendimento a 10 alunos que o solicitaram" 
 
"O presidente do CP informou que estava confirmada a homologação para esta escola 
do Projecto Minerva, que tem como objectivo a tentativa de introduzir a Informática 
como meio de apoio ao ensino (…)"; 
 
"relativamente ao problema da escolha de carreiras por parte dos alunos, o presidente 
informou que tinham sido efectuadas reuniões de esclarecimento pela psicóloga a 
diversas turmas (…)"; 

105 30-06-1989 relativamente ao regulamento interno "surgiram várias propostas quanto à 
metodologia a seguir para a [sua] elaboração, tendo sido aceite a proposta […]: 
"formação de um grupo de redacção constituído por uma pessoa com formação 
jurídica, um professor de português e outros professores, que elaborassem um esboço 
de regulamento, depois de ouvirem as propostas de alteração apresentadas pelos 
grupos" 

106 28-09-1989 referência para se "mandar brevemente distribuir pelos alunos o regulamento da 
escola" 
 
discutida a reorganização do CP à luz do despacho 8/SERE/89 onde foi "referida a 
obrigatoriedade da existência de uma secção de formação de docentes e sugeriu a 
formação de outras secções destacando uma destinada a organizar actas e a 
observar o cumprimento dos critérios estabelecidos nas avaliações"; 

107 07-11-1989 "procedeu-se à leitura da circular e do despacho [relativamente ao calendário escolar] 
tendo o assunto proporcionado interpretações diversas. Ficou o CD incumbido de 
resolver a situação junto da Direcção Regional de Educação"; 
 
"O professor (…) interveio alegando que a legislação obriga a existência de um plano 
de formação, podendo os professores cumpri-lo ou não" 

108 17-11-1989 "(…) o plano de actividades foi aprovado" 

109 15-12-1989 é dado conta de "um incidente ocorrido entre um professor desta escola e um aluno 
que frequenta o curso nocturno, tendo este provocado uma situação de desagradável 
desafio. (…). O coordenador de directores de turma referiu que a legislação não 
facilita as reuniões disciplinares por ser necessária a presença de um representante 
dos Encarregados de Educação (…). 
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110 14-03-1990 "os problemas que surgem em termos de comportamento registam-se tanto em 
professores estagiários, como com professores mais experientes"; 

111 02-05-1990 "O professor (…) referindo-se às provas de competição incluídas no programa 
EuroEscola, não terem sido antes devidamente esclarecidas, nem haver unanimidade 
em relação aos critérios de avaliação das equipas concorrentes" 
 
"o presidente falou de seguida da semana da Europa, sendo a cidade (…) escolhida 
para fazer as comemorações. A escola dará o seu contributo através de uma prova de 
atletismo (…). Incluída ainda na semana da Europa será dada uma aula modelo [?]" 
 
"O delegado do grupo de História informou que está a decorrer a semana de História, 
tendo sido feita já uma visita de estudo pelo Alentejo. O respectivo grupo de estágio 
fez uma conferência subordinada o tema "os hábitos de leitura na cidade durante a 1ª 
República", embora com pouca assistência" 

113 04-07-1990 na apreciação de um recurso, apresentado por uma aluna, é referido "que por ser um 
caso especial merece uma atenção redobrada visto que a aluna tem vindo a fazer 
vários exames médicos sem resultados de qualquer natureza. Tendo em conta os 
relatórios do médico e da psicóloga da referida aluna que apontam a necessidade de 
realização de exames periódicos e de acompanhamento psicológico, é de consenso 
geral o parecer favorável a este recurso tendo em conta o carácter especial deste 
caso"; 

112 24-09-1990 "antes da ordem de trabalhos o presidente do CP solicitou à coordenadora de 
directores de turma que se pronunciasse sobre a importância do papel de director de 
turma. A coordenadora dos directores de turma referindo a grande importância de que 
se revestem as atribuições dessa função, informou que iria distribuir aos directores de 
turma a legislação que rege esse cargo, o regulamento interno da escola, para que 
todos fiquem a conhecer as normas funcionais e de bom senso, o decreto-lei 43/89 
que legisla a avaliação, o calendário do ano lectivo para que se possa, conjuntamente 
com a família, programar as actividades fornecer outras informações em prol do bom 
funcionamento da escola"; 
 
"(…) o presidente do CP distribuiu a legislação sobre o funcionamento do CP, o 
despacho 8/SERE/89. Assim, tendo em conta o referido despacho (…) ficou decidido 
que o CP reunirá ordinariamente duas vezes por período lectivo e sempre que haja 
matéria que o justifique" 

114 16-10-1990 dado conta que "foi recebido um convite da Câmara Municipal (…), dirigido aos 
professores que integram o CD e o CP para estarem presentes numa recepção (…) na 
câmara municipal"; 
 
"dos serviços regionais do Instituto da Juventude recebeu-se um ofício-circular 
informando a existência, naqueles serviços, de um animador em Assuntos 
Comunitários e disponibilizando-se a desenvolver nesta escola acções de divulgação 
de assuntos relacionados com a Comunidade Europeia, Parlamento Europeu e 
Programas comunitários para jovens" 
 
"foi distribuído aos delegados de grupo o Regulamento do Concurso no âmbito da 
Saúde Escolar"; 
 
relativamente ao plano de formação da escola foi "levantada a questão da confusão 
entre plano de formação e plano de actividades da escola, decidiu-se, após uma breve 
discussão, adoptar a designação de "plano de formação de docentes e de actividades 
da escola". 
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115 06-12-1990 "O professor [presidente do CP] lembrou a existência de uma comissão a quem foi 
atribuída a tarefa de compilar as propostas de actividades a desenvolver na escola e a 
distribuir um exemplar a cada um dos presentes. O professor (…) um dos membros da 
comissão, informou que ordenaram os elementos, sem preocupação de criatividade, 
limitando-se a integrar as propostas das áreas respectivas. As que não surgem em 
nenhuma das áreas foram incluídas no tema geral "Ambiente", do qual também foi 
distribuído um mapa organizador que apresenta vários assuntos (energias 
alternativas, conservação da energia, impacto ambiental, e comportamentos). Estas 
actividades desenvolver-se-ão ao longo do ano, havendo ainda uma exposição final 
de trabalhos em que colaborarão todos os grupos e a Câmara Municipal (…)"; 
 
"A orientadora de estágio de História apresentou ainda uma proposta relativa a uma 
exposição relacionada com o 25 de Abril e cujos objectivos são sensibilizar os alunos 
no novo regime e inseri-los na vida democrática" 

116 16-01-1991 "no cumprimento do primeiro ponto da ordem de trabalhos [informações] o presidente 
deu conhecimento ao conselho do convite da Liga para a Protecção da Natureza para 
a apresentação do seu plano de actividades a realizar (…) na Universidade. O da 
[uma outra escola da cidade] Escola dirigido ao delegado do 5º grupo com a finalidade 
de promover a participação dos alunos na elaboração de um cartaz, cujo tema é "A 
importância do desenvolvimento Social" e que se destina aos jovens até aos 18 anos" 

117 20-03-1991 "continuando as informações o presidente fez saber que a escola tem um plano de 
evacuação (em caso de incêndio ou acidente), apoiado pelos serviços de Acção Social 
Escolar da Direcção Regional de Educação do Sul" 
 
a propósito da rede escolar local e de intervenção no edifício é referido "ser importante 
termos, em vez de salas, menos alunos afirmando que é o número de alunos que está 
em causa pois se recebermos todos os que pretendem frequentar a Escola, não 
teremos condições" 

1 08-09-1993 Alteração do Projecto Educativo de escola, para o qual se solicita a colaboração dos 
delegados de grupo para o efeito. 
 
Para que o “Conselho Pedagógico pensasse uma possibilidade de escolher um tema 
uniforme para a área-escola” perante o qual foram apresentadas, mas não decididas, 
diferentes opções, desde o trabalho de coordenação dos professores, ao 
envolvimento dos professores estagiários na escola à relação entre os DT e a área 
escola.  
 
Orientação para o arranque do ano lectivo onde, logo a seguir à reunião de DT, se 
deveria processar uma reunião entre estes e os EE dadas indicações aos delegados 
de grupo para a elaboração de “critérios de avaliação (…) bem como as questões 
disciplinares e sua forma de participação e comunicação aos DT’s” 

2 13-10-1993 Indicação de um espaço onde os alunos têm à disposição jogos e um funcionário de 
apoio; 
 
Para a colocação de uma “assistente francesa (…) colocada nesta escola pelo M.E.” 
que terá, entre outras funções “a criação de um clube de francês, através do qual fará 
a divulgação de aspectos culturais e civilizacionais relacionados com a França numa 
perspectiva de actividades para-escolares (…)” como terá funções de apoio ao grupo 
de francês “bem como três horas de assistência a aulas de português”. 
 
Para uma reunião de apresentação do projecto viva a escola 
 
Uma moção oriunda do grupo de Educação Física referente ao arranjo dos espaços 
exteriores da escola que tinha sido já apresentada ao CD e, por este, à direcção 
regional de educação, para o qual esta disponibilizou verba mas que não deu em nada 
e onde se propõem não se “realizarem aulas nos campos desportivos, enquanto os 
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mesmos não forem devidamente recuperados”; 
Definida a calendarização das reuniões intercalares que se realizarão no primeiro e 
segundo períodos 
 
Dado conta de um encontro de grupos de teatro na escola, nacionais e internacionais; 
 
Autorizada uma visita de estudo “no âmbito da informática” 
 
Uma proposta a integrar no projecto viva a escola, de formação de um grupo 
excursionista de alunos e professores 
 
A possibilidade de o grupo de filosofia organizar um jornal escolar 

3 09-12-1993 No ponto de informações o presidente do órgão dá conta de duas missivas enviadas, 
ambas ao governo civil. Numa faz referência à “próxima abertura de uma casa de 
jogos electrónicos frente à escola”, e uma outra “em relação a quatro casos de 
embriagues” em estabelecimento próximo da escola;  
 
“concurso jornada europeia das escolas” cujo “regulamento será entregue aos DT’s”; 
 
“A preterição do projecto promoção para a saúde e a escolha do projecto escola-viva 
deveu-se sobretudo ao facto de se pretender assegurar a continuação do trabalho 
iniciado há três anos que ocupou cerca de trezentos alunos durante o período das 
férias grandes (…)”; 
 
Dado a conhecer, pelo grupo de educação física, a realização de “uma actividade de 
reconhecimento (…) no âmbito do Núcleo de Desporto Radical (…) que contará com a 
participação de alunos, professores e encarregados de educação” 
 
“O conselho pedagógico foi informado dos problemas pedagógicos ocorridos nas 
aulas [de alguns professores, tendo o delegado de grupo afirmado] que foram 
propostas estratégias pedagógicas que não tiveram feed-back por parte dos 
professores visados” 
 
A delegada de um outro grupo (Inglês) dá também conta de “alguns problemas de 
relacionamento humano com os alunos que com o trabalho do grupo, tentarão ser 
ultrapassados”; 
 
Aprovado o tema da área-escola que será o Alentejo para toda a escola; 
 
Foi aprovado o plano de actividades, mas não são feitas mais referências 

4 03-02-1994 Dado a conhecer a realização de uma reunião, a realizar na escola, com a direcção 
regional de educação sobre a área escola e na qual deverão estar os respectivos DT e 
todos os docentes envolvidos na reforma [curricular em curso] 

5 02-03-1994 Realização da semana de história; 
 
A delegada de um dos grupos (Geografia) apela ao fim do fumo na sala de 
professores, enquanto um outro delegado (Matemática) “sugeriu que se voltasse a 
fazer uma campanha contra o tabaco”; 
 
Informações quanto ao “Projecto Vida actual Educação para a Saúde informou que 
dado a escola ter participado há três anos num inquérito sobre Droga, lhe foi pedido 
que o fizesse de novo para evitar a dispersão de dados (…)” 
 
Informação de que “foi instaurado um processo de averiguações ao professor (…) por 
queixa apresentada por um EE (agressão de um aluno dentro da sala de aula” (sem 
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parêntesis no final no original); 

6 20-04-1994 Dada a informação que “o núcleo do Projecto Escola Viva vai editar um jornal de 
escola” para o qual solicita a colaboração dos diferentes grupos pedagógicos – sem 
mais indicações; 

7 07-09-1994 “As aulas começarão (…) com toda a normalidade, cabendo aos DT’s falar com os 
alunos na primeira aula sobre as normas da escola. As reuniões de grupo são muito 
importantes devendo focar o seguinte: planificações, funcionamento da escola, (…)”; 

8 06-10-1994 Referência para a existência de “normas que regulamentam as «visitas de estudo»” 
(aspas no original) bem como para a apresentação do plano de actividades, do qual 
devem constar: “os objectivos, intervenientes e destinatários, uma data o mais próximo 
possível da data real”; 

9 19-10-1994 Na ordem de trabalhos do CP consta, entre outros assuntos, a “aprovação do plano 
anual de actividades”. 
 
No período das informações o presidente do CP “lembra aos professores dos 
diferentes grupos que não deverão permitir a entrada de alunos na sala de aula, para 
além da hora normal”; 
Referência ainda para “o tipo de alimentação dos alunos que vêm de fora” 
 
No âmbito da discussão em redor das visitas de estudo destaque para a posição do 
presidente do CP que afirma “que não iria prescindir de tomar posição sobre alguns 
aspectos relacionados com a concretização das visitas de estudo, designadamente 
sobre a entrega de listas dos alunos participantes” em virtude do seguro escolar 
 
O 5º grupo (Educação Visual) dá conta da preparação de uma exposição a levar a 
cabo numa galeria local (palácio D. Manuel), organizada em torno dos trabalhos de 
alunos; 
 
é dado conta da realização de um jantar das “comemorações do terceiro aniversário 
do massacre do cemitério de Santa Cruz, em Dili, Timor”. 

10 12-12-1994 Ainda em torno da questão das visitas de estudo são tecidas considerações quando 
às suas características sendo afirmado que “estas englobam conhecimentos, valores 
ou destrezas passíveis de tratamento pluridisciplinar” 

11 24-01-1995 No ponto de informações é dito que “começou esta semana a funcionar (…) o 
gabinete de informática com três computadores e impressoras para serem utilizados 
por alunos, professores e funcionários. Os futuros utilizadores deste equipamento 
terão que fazer com a respectiva antecedência a sua requisição junto da funcionária. 
O delegado do grupo de informática pediu que este gabinete funcionasse também 
como apoio aos alunos dos cursos tecnológicos para porem à prova conhecimentos 
adquiridos nas aulas de informática”. 

12 15-03-1995 o grupo de teatro tem diversas apresentações agendadas; 
 
a equipa do concurso Euroescola foi seleccionada 
 
Em face do despacho 57/SEED/94 as faltas “irão contar para efeitos de retenção “dos 
alunos, sejam faltas a actividades lectivas ou a apoios 
 
“No que se refere a questões disciplinares está em vigor a portaria 677/77, a qual foi 
de imediato analisada tendo o presidente informado os professores presentes que a 
partir deste momento, as questões disciplinares irão levar o tratamento correcto 
evitando-se assim a realização de reuniões de CT. Neste contexto, o papel do DT é de 
extrema importância na medida em que é este o elo de ligação entre a turma e o 
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órgão de gestão”. 

13 11-05-1995 Dada a informação que a escola foi convidada pela Câmara Municipal para “estar 
presente numa reunião (…) no sentido de se proceder a uma possível geminação com 
uma escola da Ilha de Moçambique”; 

14 15-09-1995 No âmbito da área escola apresentam-se “dois documentos integrados no projecto 
Sócrates: um projecto de cooperação com algumas escolas europeias, um segundo 
competição de pintura e desenho” 

15 17-10-1995 “as regras para as visitas de estudo ao aquário Vasco da Gama (…)”; 
 
“da realização de uma acção de formação “sobre Educação Intercultural/Educação 
para a tolerância promovida pela direcção regional de educação”; 
 
“À delegada do grupo de Biologia foi entregue um projecto de educação ambiental na 
qual qualquer grupo poderá participar”; 
 
No âmbito da área-escola conclui-se que “no ensino secundário é difícil desenvolver 
esta área, devido à extensão dos programas (…). Ficou decidido elaborar um inquérito 
junto dos alunos para conhecer a sua opinião quanto ao arranque e desenvolvimento 
desta área”; 
 
O delegado de grupo de Filosofia “apresentou Prelúdios a um Projecto d’Animação, 
(…)” proposto para os próximos dois anos lectivos 
 
“O presidente solicitou a aprovação do projecto Intercâmbio Cultural e Linguístico 
entre alunos alemães que aprendem português e portugueses que aprendem alemão, 
subsidiada pelo Sócrates”; 

16 12-12-1995 “Foi (…) entregue documentação sobre o programa FOCO (…) sobre inovação no 
ensino das ciências” 
 
“Foi ainda feito um primeiro balanço do projecto “Memória Corpulenta” promovida pelo 
professor de filosofia (…) tendo o mesmo referido que o projecto está a ter uma boa 
adesão, pelo menos por parte dos professores do grupo”; 

118 05-03-1996 das informações é dito que "em relação ao apoio pedagógico foi aprovado um projecto 
para criar um centro de recursos para apoio pedagógico" 

119 26-03-1996 das informações "que recebemos um trabalho da doutora (…) que se dispõe a 
apresentá-lo ea discutir o Estudo na Escola, este estudo é sobre alunos do terceiro 
ciclo do ensino básico" 

120 14-05-1996 das informações "a universidade (…) vai distribuir às escolas interessadas 
documentação relacionada com a integração europeia (…). Foi também enviado pelo 
Ministério da Educação o Projecto Férias 96 integrado no âmbito do programa 
Educação para a Saúde"; 
 
"a direcção regional de educação convocou a escola para uma reunião convidando-a 
a participar e ser parceira com outras escolas, no projecto Leonardo no âmbito do 
PRODEP no sentido de proporcionar aos alunos que terminam o 12º ano uma 
especialização em áreas a determinar com a duração de 3 a 6 meses" 

121 25-06-1996 "o professor (…) apresentou a ideia de equipar uma sala com ligação à internet para 
poder ser utilizada por quem quisesse"; 
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122 11-09-1996 o presidente "salientou algumas normas de funcionamento da escola a serem 
abordadas pelos delegados de grupo nas reuniões de grupo"; 

123 30-10-1996 "antes da ordem de trabalhos informou o presidente que a escola recebeu , nos 
últimos dias, duas delegações estrangeiras, de alunos provenientes da Alemanha, 
integrados nos projectos no qual a escola está inserida e outra de professores 
japoneses (…) com o objectivo de estudar o nosso sistema de ensino" 
 
"o presidente informou que o relatório de actividades do ano lectivo transacto do 
projecto Escola Viva está já concluído, tendo dado a palavra ao seu coordenador (…). 
Da análise do relatório, o balanço de todo o trabalho desenvolvido foi bastante positivo 
tendo a nossa escola revelado uma dinâmica que lhe tem sido peculiar nos últimos 
anos. (…) Informou ainda que no presente ano estarão de princípio nove núcleos de 
trabalho em funcionamento, estando porém o projecto, flexível que é, aberto e 
receptivo a novas ideias." 
 
"de seguida o presidente do CP informou que está à disposição de todos os 
interessados o regulamento do projecto Nova Escola - Novos amigos (intercultural). 
Este projecto tem por objectivo principal corroborar a parceria entre todas as escolas 
de todos os pontos do país"; 
 
"informou também que nos próximos dias 8 e 9 de Novembro, relizar-se-á o Fórum 
Social levado a cabo pela Câmara Municipal (…), adiantou ainda que se algum colega 
desejar proceder a alguma comunicação, o poderá fazer desde que subordinada ao 
tema "Abandono Escolar""; 
 
"o presidente comunicou que o centro de saúde vai levar a cabo uma acção 
subordinada ao tema "sida e toxicodependência" (…). No decorrer dessa semana 
estarão à disposição dos colegas interessados livros, cassetes-vídeo, artigos de jornal, 
etc que poderão ser utilizados na actividade lectiva" 
 
"o presidente pôs à discussão uma proposta apresentada por vários colegas, cujo 
objectivo é fundamentalmente motivar a população escolar a utilizar a bicicleta" 

124 10-12-1996 "a comissão para as comemorações do 150º aniversário do nascimento [do patrono da 
escola] já se encontra a trabalhar para o desenrolar do processo tendente a iniciar as 
comemorações"; 
 
"no pavilhão A3 irá decorrer uma exposição sobre poupança de água a cargo do 
núcleo de conservação da natureza" 
 
"procedeu-se em seguida à análise do plano página a página (…). A professora 
[coordenadora do plano de actividades] salientou que pretendeu dar o devido relevo 
às actividades que se desenvolvem na escola. Referiu ainda que em seu entender, o 
plano de actividades não é estático mas constrói-se com as actividades que vão sendo 
apresentadas. Foi dado especial realce às actividades que já têm alguma continuidade 
na escola" 

125 06-02-1997 "dando continuidade às informações o presidente disse que foi aprovado o projecto 
Leonardo Da Vinci, prevendo-se o início dos trabalhos para os meses de Junho ou 
Julho" 
 
"Posteriormente os presentes tomaram conhecimento do projecto "A escola adopta um 
Monumento", o qual consiste em conhecer, amar, divulgar e proteger um monumento; 
pretende desenvolver o sentido cívico dos alunos, capacidades e aptidões de 
cidadania em relação ao ambiente e ao património e a dimensão europeia da 
educação". Nesta sequência "foi lida uma proposta do Núcleo de Defesa do 
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Património (…) que propuseram a adopção da judiaria e da sinagoga [local]" 
 
"Como último ponto de informações gerais foi focado o concurso entre seis escolas 
portuguesas, entre as quais esta escola, e seis escolas de Macau. Na caracterização 
do projecto foi dito que este seria desenvolvido com base na Internet 

126 15-03-1997 discutido o processo inerente ao projecto "Macau/Portugal/Escolas/Internet" 

127 24-04-1997 dado conta de uma visita de estudo a Inglaterra do qual consta que, "na opinião dos 
participantes, os objectivos da visita de estudo mencionados no plano de actividades 
da escola foram atingidos com sucesso, Os alunos fizeram aprendizagens 
diversificadas, reconhecendo nas situações de aprendizagem conteúdos a nível dos 
comportamentos linguísticos propriamente ditos e sociocultural, bem como atitudes, 
valores e competências que as mesmas aprendizagens requereram. O respeito, a 
tolerância, a responsabilidade individual, a promoção da autonomia do aprendente e a 
cooperação no grupo foram bem evidenciadas" 

128 24-06-1997 dado conta dos produtos do projecto "Macau/Portugal/Escolas/Internet" que 
"constituído por três peças, uma homepage na Internet, a edição de um livro ilustrado 
e a montagem de uma exposição e poemas sobre "Macau - Ecos do Passado, 
Vivências do Presente", que tem sido bastante elogiada" 
 
"foi também distribuído o relatório sobre as actividades desenvolvidas no âmbito do 
projecto "escola-viva" e recomendado a todos os presentes a sua análise para que 
sobre o mesmo fosse tomada posição na sessão seguinte do CP"; 

129 15-09-1997 o presidente do CP "informou sobre vários aspectos do funcionamento da escola para 
este ano lectivo (…) recomendando aos professores que dessem a conhecer aos 
alunos o modo de funcionamento da Escola e fomentassem normas adequadas de 
comportamento (…)" 
 
"O professor (…) levantou a questão da segurança na escola, distribuindo aos 
presentes um artigo de imprensa em que se equacionava a questão da segurança nas 
escolas, a nível geral; mostrou o desejo de o CP vir a debater esta questão, 
salientando a sua importância"; 

17 16-10-1997 Referência para as comemorações do aniversário do (…) patrono da escola e das 
iniciativas em seu redor, nomeadamente, uma exposição no palácio de D. Manuel, 
exposição bibliográfica, visita à casa onde nasceu e viveu; 
 
Apresentação do projecto “«Escola Viva», incluindo este ano dois novos núcleos – 
núcleo pró-Timor e núcleo ciência” (aspas no original); 
 
apresentação de uma “circular da direcção regional de educação relativa ao ano 
europeu contra o racismo. O sexto grupo propõe que os professores abordem este 
tema na aula, socorrendo-se dos textos fornecidos. Propõe ainda o mesmo grupo, a 
realização de um debate em que participem os Exmºs senhores director regional de 
educação, reitor da Universidade e presidente da câmara municipal.” 
 
A escola foi convidada a deslocar-se à FIL “afim de apresentar o projecto Macau” 
 
Indicação que “a mediateca abriu as suas portas (…) estando equipada com 4 
computadores da escola e um do Ministério da Ciência com acesso à Internet”, a 
mediateca integra-se no “Projecto Nónio a desenvolver em três anos” tendo como 
objectivos, para além da dinamização local, a implementação de uma “rede 
informática da escola, permitindo aos alunos o acesso à Internet, a partir da sala de 
aula, sala de estudo com computador multimédia e software educativo com 
possibilidades de digitalização de imagens, impressão de trabalhos, consulta de 
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revistas e livros especializados” 
 
Aprovado o Regulamento Interno da escola 
 
“O grupo de Geografia propôs a concretização de um protocolo entre a escola (…) e o 
Instituto Nacional de Estatística cujas actividades, a incluir no plano de actividades da 
escola incluiriam: espaço/stand de equipamento informático, colóquio sobre o tema 
‘utilização da informação estatística na escola e na comunidade em geral’”. 
 
Apresentada “proposta de criação de um grupo de trabalho para a preparação do 
projecto educativo sugerindo simultaneamente a sua composição, três elementos do 
conselho pedagógico e um elemento do conselho directivo”. 
 
"a associação Nacional de Conservação da Natureza, Quercus, enviou um inquérito à 
escola para recolha de informação, tendo como objectivo a criação de um clube de 
ambiente denominado Acção-Ambiente" 
 
"o professor (…) fez referência a um projecto de apoio, já a decorrer nesta escola, 
com evidentes progressos dos alunos e cuja estratégia é delineada pelas professoras 
de português e matemática que o ministram e a psicóloga que também acompanha os 
alunos 

131 04-11-1997 "dando cumprimento ao ponto um [informações] o presidente deste conselho começou 
por dar conhecimento aos restantes elementos de um documento emanado pelo grupo 
"Pró-Timor" do projecto "escola-viva", documento esse para ser lido a todas as turmas 
(…) e no qual se segue um minuto de silêncio em memória dos mortos e feridos e 
perseguidos pela causa de Timor e o direito à auto-determinação"; 
 
"De seguida [o presidente] informou os colegas que através do projecto "nós no século 
xxi" se irá adquirir algum software educativo"; 
 
o palno anual de actividades foi aprovado por unanimidade - mas não foi dado conta 
de que actividades constam; 

132 17-12-1997 "o professor (…) indagou da existência de outros documentos sobre questões 
disciplinares além dos referidos na comunicação social, ao que foi respondido que até 
à data desta reunião nada tinha chegado à escola"; 

133 20-01-1998 ponto dois da ordem de trabalhos "análise do projecto de diploma legal relativo ao 
regime disciplinar dos alunos", ponto três "projecto de autonomia e gestão escolar"; 
 
"o CP manifestou o seu desagrado pela recepção tardia do documento [proposta do 
regime disciplinar dos alunos] e pelo exíguo prazo que nos foi concedido para a 
análise do mesmo. (…) Depois de amplo debate e como conclusão poderá dizer-se o 
seguinte: ponto um - autoridade da escola e dos professores não sai reforçada; ponto 
dois - não se prevê melhorias no aspecto disciplinar; ponto três - o regulamento 
interno na questão disciplinar poder ser posto em causa pela intervenção dos pais, 
prevista no diploma; ponto quatro - é muito vago o termo incluído no documento de 
"trabalhos úteis à comunidade" é desprovido de valor pedagógico; ponto cinco - existe 
alguma ambiguidade e subjectividade na classificação dos comportamentos "leve", 
"grave" e "muito grave" assim como na aplicação das penas, levantando muitas 
dúvidas sobre a aplicabilidade deste documento; ponto seis - o projecto está 
desajustado da realidade do ensino secundário; finalmente embora se perceba a 
preocupação da exclusão, as escolas não têm capacidade para resolver problemas 
que são fundamentalmente de ordem social"; 

134 04-02-1998 "através da "escola-viva" foi a escola convidada a responsabilizar-se por um programa 
mensal de rádio que será emitido num domingo numa rádio local"; 



As condutas dos escolares e a construção do cidadão social 

25 

135 17-03-1998 "foi apresentado ao CP o projecto Além-África - este projecto está a ser organizado 
por um grupo de professores da escola, cujo objectivo principal visa o intercâmbio 
entre escolas e consequentemente o encontro de diferentes culturas. Na 1ª fase do 
projecto conta uma visita de estudo de um grupo de alunos e professores a Cabo 
Verde"; 
 
"Foi ainda apresentado o projecto EUNET da rede europeia de escolas (…). É um 
projecto de intercâmbio de 90 escolas da Comunidade Europeia e da EFTA. Pretende-
se com este projecto a troca de experiências e a utilização de novas tecnologias no 
processo ensino-aprendizagem"; 
 
"o professor (…) salientou o trabalho efectuado pelo 5º grupo relativamente à 
exposição "criar, recriar, reciclar" realizada com trabalhos dos alunos, no polivalente 
da escola. Disse ainda que na reprografia se deveria usar papel reciclado" 

137 15-07-1998 "o presidente deu conhecimento aos presentes de um documento do núcleo de 
património inserido no projecto "escola-viva". Esse documento descreve um vasto 
projecto intitulado de parcerias - escolas multilaterais - integrado por sua vez no 
projecto Educativo Europeu ao abrigo do programa coménius. Tal projecto tem como 
objectivo a divulgação e cooperação entre estudantes de vários países sempre numa 
âmbito multicultural"; 

136 30-07-1998 "o presidente informou que a comissão executiva vai arranjar uma comissão para a 
elaboração do Regulamento Interno da Escola"; 

142 25-08-1998 dúvidas quanto à data referenciada - não percebo se uma repescagem se engano; 
 
“o presidente informou os presentes que está em andamento na escola um referendo 
aos alunos, EE, e funcionários acerca da escolha dos órgãos de gestão: director 
executivo ou comissão executiva” 
 
“(...) A qualidade do trabalho anteriormente executado levou o projecto 
Portugal/Internet/Escolas a convidar a escola a participar novamente neste projecto”  
 
“O colega (…) apresentou uma proposta de equipa do projecto nónio para o 
lançamento de um concurso interno afim de se criar uma mascote para a escola (...)”  
 
“está em marcha um processo de auscultação a todo o pessoal docente e não docente 
e EE para que possam dizer que tipo de direcção querem para esta escola (...)” 

138 21-10-1998 da ordem de trabalhos consta o ponto três referente a “avaliação da qualidade na 
educação”;  
 
“após a distribuição do projecto Escola-Viva, no qual consta o plano de actividades da 
escola para o corrente ano lectivo, foi evidenciado pelo presidente da comissão 
executiva instaladora, o quanto este projecto tem sido positivo para a escola apesar de 
algumas dúvidas pontuais avançadas (…) pelo facto de alguns núcleos estarem mais 
“encobertos” que outros, sem mostrarem muito trabalho 
 
“um outro ante-projecto (…) foi também dado a conhecer sob o lema de desenvolver 
uma acção para a saúde escolar (...)” 
 
“o presidente da comissão quis ainda alertar os presentes no sentido de não se 
receber chamadas de telemóvel durante o tempo curricular, medida esta alargada 
também aos alunos”  
 
“O professor (…) falou acerca do projecto intitulado gestão e animação da mediateca 
escolar, que é um espaço reservado aos alunos e professores onde se pretende 
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desenvolver como actividade uma rede de internet”  
 
“A professora (…) informou da existência de um projecto (…) que é norteado pela 
valorização estética dos espaços educativos onde se pretende criar uma escultura de 
grandes dimensões”  
 
“dentro do âmbito dos projectos, o presidente da comissão instaladora afirmou da 
necessidade de elaborar o projecto de regulamento interno (…) daqui saiu uma 
comissão para a concepção do mesmo”  
 
O ponto 3º da ordem de trabalhos [avaliação da qualidade na educação] o presidente 
da comissão informou que este mesmo grupo irá nomear mais pessoas dentre alunos, 
funcionários e encarregados de educação 

139 12-11-1998 “(...) a comissão do regulamento interno apresentou uma proposta  de composição da 
referida assembleia constituinte provisória com a seguinte estrutura: 10 representantes 
do corpo docente, 3 representantes dos pais/EE (um por cada ano lectivo), 2 
representantes do pessoal não docente (um administrativo e um auxiliar de acção 
educativa), 4 representantes dos alunos (…) e um representante da autarquia 
(preferencialmente um membro da junta de freguesia. (…) Sobre esta proposta de 
composição as questões que suscitaram alguma controvérsia foram as da 
representatividade quer dos alunos, quer dos pais/EE” 

140 14-04-1999 “(...) o presidente da comissão executiva instaladora deu conta aos presentes que o 
Regulamento Interno da Escola tinha sido aprovado e homologado pela direcção 
regional de educação”  
 
“que se realizará uma exposição dos 25 anos do 25 de Abril e que os professores 
interessados poderão organizar visitas à mesma”  
 
“O professor (…) dinamizador/responsável pelo grupo de teatro da escola, o 
“temporal”, apelou aos docentes a solidarização e sensibilização pelo trabalho 
desenvolvido voluntariamente pelos alunos que o integram, devendo para tal e sempre 
que necessário facilitar-lhe segundas oportunidades na realização de provas de 
avaliação escritas”  
 
“Por último, depois de o presidente ter explicado detalhadamente como nasceu e o 
que se pretende com o projecto Rede de Escolas para a Modernização Educativa, o 
CP aprovou a iniciativa e delegou no presidente da comissão executiva instaladora a 
assinatura do protocolo entre as escolas e a REME” 

143 12-05-1999 “o presidente do CP iniciou a reunião expressando contentamento pela realização da 
exposição patente nos paços do concelho e agradecendo ao 5º grupo a contribuição 
que tem dado para a intensificação das relações escola-meio” 

144 09-09-1999 para tomada de posse das novas estruturas educativas decorrentes da implementação 
do decreto-lei 115-A/98; 
 
"como o regulamento interno desta escola foi elaborado e aprovado antes da 
publicação desta legislação [o decr. Lei 115-A/98] existem já algumas discrepâncias e 
contradições, pelo que o Regulamento Interno terá que sofrer algumas alterações a 
breve prazo. 

18 25-09-1999 Dada a informação da necessidade de alteração do RI em virtude da entrada em vigor 
de novos diplomas, nomeadamente as alterações ao Decr.-Lei 115-A/98; 

145 07-10-1999 "são três as secções a criar dentro desta opção [estrutura e funcionamento do CP]: 
elaboração do plano de actividades, comissão especializada para a avaliação do 
relatório crítico de actividade docente e Projecto Educativo"; 
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"A comissão para o plano de actividades ficou de entregar disquete com a grelha 
normalizada para apresentação de propostas a ser preenchida por cada departamento 
(…)" 
 
"o departamento de Geografia/economia propôs ao CE a elaboração de um dossie de 
legislação vigente, para consulta na sala de professores, assim como a afixação 
mensal no placard da mesma de uma síntese legislativa"; 

19 25-11-1999 Antes da reunião o representante dos pais/EE apresenta-se e afirma que “pretende ter 
um papel marcado pela colaboração e não pelo afrontamento relativamente aos 
professores”; 
 
“O coordenador da mediateca (…) solicita aos coordenadores de departamento que 
informem os restantes colegas no sentido de sensibilizarem os alunos para uma maior 
utilização deste espaço com uma vertente de investigação e menos lúdica” 
 
São dadas indicações de acções desenvolvidas por uma secção do CP “estando 
previstas, na fase seguinte, dois debates com o prof. Luís Barbosa da UÉvora e com o 
Dr. Luís Capitão da DREAlentejo”; 
 
“A coordenadora dos projectos extra-curriculares, distribuiu um documento com a 
relação de projectos em funcionamento na escola e apresentou uma proposta com os 
requisitos exigíveis para a integração de novos projectos no “Escola Viva”. 
 
“A coordenadora do departamento de matemática apresentou uma proposta para a 
criação de um laboratório de matemática e um programa de actividades de 
comemoração do ano mundial da matemática para ser incluído no plano anual de 
actividades” 
 
A partir de um diagnóstico aos apoios pedagógicos disponibilizados no ano anterior e 
à disponibilidade de docentes com redução de horário por ausência de componente 
lectiva é apresentada a proposta de “criação de uma sala de estudo” 

20 06-01-2000 No ponto informações o presidente do CE informa os presentes que “no âmbito do 
projecto qualidade XXI [será distribuído] um inquérito a lançar a todos os EE para ver 
o que pensam eles das reuniões com os DT” 
 
Endereçado um “convite-desafio” pelo ministério da ciência e da tecnologia para a 
elaboração de postais virtuais de escolas portuguesas com a qual Portugal participará 
na exposição universal de Hannover 2000; 
 
Aprovação do regimento do “Escola-Viva, projectos extracurriculares”; face a dúvidas 
foi decidido que “a decisão sobre a aprovação, ou não, de novos projectos passa a ser 
do CE com o parecer do CP; a decisão sobre a continuidade de cada um dos 
projectos em vigor a ser competência do CE, com o parecer do CP e tendo por base o 
relatório da comissão de coordenadores de projectos”; 
 
“Por proposta do representante da associação de pais e EE o CP decidiu que para a 
elaboração [do relatório de avaliação dos projectos] se deverá ter em consideração a 
avaliação feita pelos alunos envolvidos em cada um dos projectos”; 

21 20-01-2000 “nas últimas semanas têm-se registado algumas participações em termos de 
segurança, provocado por alunos da escola (…) [próxima], conjuntamente com outros 
elementos estranhos às escolas. A PSP pensa controlar a situação rapidamente, em 
todo o caso, o presidente do CE solicita aos docentes que informem os alunos da 
escola a apresentar queixa se forem perturbados”; 
 
Informações quanto ao projecto da “rede de escolas para a modernização 
administrativa” sendo definidos objectivos no âmbito administrativo, pedagógico e de 
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gestão; 
Da participação neste projecto decorre a organização das “escolíadas” que versará 
temas sobre a organização e gestão escolar na qual a escola estará presente; 

22 17-02-2000 Na ordem de trabalho consta “deliberação sobre as actividades não aprovadas na 
votação do plano anual de actividades” 
 
O presidente do CE informa o órgão das obras escolares 
 
Ainda das informações do presidente do CE é afirmado “que a segurança na escola 
terá melhorado desde a última reunião deste Conselho, estando em vias de uma 
solução apoiada em medidas como a exigência do cartão aos alunos e recurso à 
polícia à paisana” 
 
“que no âmbito da REME (rede de escolas para a modernização educativa) haverá 
folhas de inscrição no CE para projectos, a serem apresentados em Viana do Castelo 
e a serem propostas pelos diferentes departamentos e projectos extra-curriculares” 
 
Ainda no ponto de informações o presidente do CP dá conta “que a associação 
portuguesa de paralisia cerebral desenvolve, através do projecto pedagógico do 
pomarinho, um conjunto de iniciativas contemplando as necessidades educativas 
especiais atinentes à inclusão social das crianças para o qual a escola foi convidada a 
integrar” 
 
Informa ainda da recepção de um “ofício da associação nacional de jovens 
empresários dando conta da sua disponibilidade para eventual colaboração (…)” 
 
Que é indigitada uma professora como interlocutor a entre a escola e a CM no sentido 
de as actividades dinamizadas pela escola integrarem a agenda cultural da autarquia. 
 
Apresentado “o projecto para a saúde escolar tendo como entidade apoiante o centro 
de saúde (…)” a desenvolver acções no âmbito da nutrição; 

23 30-03-2000 Na ordem de trabalhos consta a definição do plano de formação do pessoal docente e 
não docente para o ano lectivo seguinte; 
 
Neste contexto, uma das propostas apresentadas vai no sentido de “avaliação e 
transdisciplinariedade na educação sexual e outras temáticas ligadas à adolescência” 
No ponto de informações o presidente do CE dá conta da “visita de uma delegação de 
inspectores de ensino de vários países (…) de um grupo de directores e técnicos de 
educação de vários países, promovidos no âmbito do projecto Qualidade XXI (…) e de 
uma comissão de educação do parlamento europeu”; 
 
O representante da associação de pais/EE dá conta da “escassez de informação 
sobre os seus educandos por parte dos respectivos DT’s”; 
 
O “coordenador do departamento de História, Filosofia e EMRC informou os presentes 
acerca da proposta surgida no seu departamento e que pretende demonstrar a sua 
solidariedade para com o povo da República Popular de Moçambique na sequência 
dos desastres naturais recentemente verificados” 

24 11-05-2000 “devido à falta de funcionários o horário de funcionamento da biblioteca tem sofrido 
diversas alterações ao longo do ano”; 
 
No âmbito do plano de formação “o presidente da associação de pais/EE propôs ainda 
a sensibilização dos auxiliares de acção educativa para atitudes e comportamentos 
perante os adolescentes” 
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25 01-06-2000 O coordenador do grupo de História, Filosofia e EMR distribuiu “um cartaz de 
divulgação sobre o próximo debate a realizar (...) no âmbito do plano anual de 
actividades (...) sendo subordinado ao tema “o marxismo na actualidade e que contará 
com a presença da deputada Drª. Odete Santos”; 
 
Referência para o despacho normativo 24/2008 “referente à organização do ano 
lectivo” onde é dado destaque às actividades de enriquecimento curricular que a 
escola deve disponibilizar; 
 
Referência para a existência de um “conjunto de alunos oriundos dos PALOPs” 

27 28-06-2000 “A representante dos projectos extra-curriculares (...) informou o CP que em próxima 
reunião será transmissora de uma proposta concreta no que concerne à avaliação dos 
alunos integrados nos projectos, designadamente no de teatro e no desporto escolar”; 

28 06-07-2000 Continuação da reunião anterior agora referente unicamente à discussão do projecto 
educativo; 
A psicóloga escolar também está presente; 
 
Referência para a alimentação no contexto do PE sendo proposta a redacção de um 
ponto onde se afirme “reformular a oferta e qualidade dos bens alimentares no bufete”; 
 
O coordenador do Núcleo de Expressão dramática apresenta uma proposta de os 
alunos que integram o grupo de teatro terem uma época especial de exames, em 
virtude do trabalho que têm com o núcleo, proposta subscrita pela coordenadora de 
projectos; proposta que foi recusada; 

26 14-07-2000 “a escola (...) vai participar num projecto que envolve grupos de teatro de escolas de 
cinco países diferentes, com vista à promoção de troca de experiências”; 
 
Referência para a entrega do novo projecto educativo onde é referido que “este 
pretende ter um carácter pragmático”; 

29 14-07-2000 Antevendo a abertura do novo ano lectivo é dito pelo presidente do CE que seria 
“desejável que se aprovem as actividades destinadas a facilitar a integração dos 
novos alunos e paralelamente promovam um correcto enquadramento e ligação dos 
EE com a escola. 
 
É referido que o DES solicita “a elaboração de um relatório das actividades 
desenvolvidas na escola pelo clube de prevenção rodoviária”  
 
A coordenadora dos clubes e projectos apresentou a sua demissão alegando 
divergências com os colegas; 
 
No âmbito do balanço do plano anual de actividades o presidente do CP refere “ter 
tido algumas dificuldades em proceder ao balanço (...) devido ao facto de muitas 
actividades não terem sido registadas em relatório”; 
 
Do balanço é referido que “foi cumprido em mais de 80%, o que denota o dinamismo 
da escola” 
No balanço dos projectos extracurriculares referência para a existência de 18 
projectos dos quais dizem que “4 (clube de francês, núcleo de defesa do património, 
projecto alentáfrica, saúde escolar) não desenvolveram acções”; 
 
Propõe-se a fusão de dois, o Pró-Timor e o AlentÁfrica, num único projecto com a 
designação de Lusofonias – vivências e solidariedades; 
 
Que se procure um maior envolvimento de alunos; 
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São ainda referenciados os projectos “Qualidade de Vida” e “qualidade XXI”; 

30 11-09-2000 Reunião relativa ao início de novo ano lectivo – previstas 38 turmas de dia. 
 
“o presidente do CE convocou uma reunião dos elementos que participam nos 
projectos extra-curriculares (...) para a eleição de um coordenador”; 

31 12-10-2000 Realização na escola das “escolíadas”; 
 
Distribuídos pelos presentes uma disquete contendo “projecto Educativo, regulamento 
interno, critérios uniformes de avaliação, ficha informativa para DT, grelha para plano 
anual de actividades”; 
 
No âmbito da constituição de grupos de trabalho, decorrentes do projecto educativo 
recentemente aprovado em sede de AE, são aprovados os seguintes: “”valorizar os 
recursos humanos e melhorar a qualidade do ensino (...) promover o sucesso escolar 
(...) promover a formação intelectual dos alunos e a ocupação dos tempos livres, 
nomeadamente através da consolidação de projectos extra-curriculares, (...) 
aperfeiçoar a comunicação interna da escola (...) incentivar e aprofundar a ligação 
escola/comunidade particularmente através de uma maior ligação com a autarquia, 
com o tecido empresarial e outras instituições,  (...), aprofundar a participação em rede 
de escolas” 

32 23-11-2000 Presente, com autorização dos presentes, uma docente que desenvolve uma tese de 
doutoramento e que solicitou autorização para assistir às reuniões; 
 
Convite, por e-mail, “vindo da coordenadora do european school projects, que apela à 
participação da escola, dos docentes e dos alunos nos projectos telemáticos da 
ESGP”; 
 
Dá-se conta da participação do presidente do CE numa “reunião da REME”; 
 
Debate-se o plano anual de actividades do qual constam e são aqui referidas, acções 
como “actualização da página Internet, curso de fotografia, pesquisa e difusão de 
informação no âmbito da saúde escolar”, o qual é proposto  “vir a ser enquadrado na 
constituição de um gabinete de apoio aos alunos com uma componente psicológica e 
mesmo médica”, pelo núcleo de “qualidade de vida e ambiente” são propostas “visitas 
de estudo e passeios de bicicleta”; 
 
Uma actividade proposta e que envolve o desconhecimento por parte da psicóloga da 
escola consta de “encontros periódicos com alunos interessados para a abordagem do 
tema sexualidade”, 
 
A mesma psicóloga dá conta que “está em perspectiva a criação de um gabinete de 
apoio aos alunos, existindo já contactos com a escola de enfermagem que manifestou 
interesse na iniciativa”; 
 
Nas considerações finais são referidas diferentes propostas tendo em conta algumas 
das actividades/acções, nomeadamente que “a actividade acção de dinamização do 
euro deverá ser fundida com a actividade dia do euro na escola”; 
 
Dá-se conta de uma proposta da “organização de uma actividade extra-curricular  
designada de Azulejaria 

33 14-12-2000 Dá-se conta de reunião realizada entre o CE da escola e a escola de enfermagem 
onde se decidiu que “vai ser elaborado protocolo entre as duas escolas com vista à 
criação de um gabinete de atendimento aos alunos (...). Este gabinete terá um âmbito 
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alargado a várias temáticas e nele participarão 4 docentes da escola de enfermagem, 
especialistas em saúde comunitária e em saúde materno-infantil”; 
 
“O presidente do CE manifestou o desejo de poder contar com dois ou três elementos 
do CP que pudessem mediar situações de litigio que se venham a verificar. A ideia 
fundamental consiste em poder analisar em conjunto situações conflituosas e 
equacionar eventuais soluções”; 
 
Inclui-se uma nova acção no plano anual de actividades, acção “relativa ao projecto 
Trabalho seguro, melhor futuro, dinamizada pelo IDICT”;  
 
O presidente do CE dá conta da sua participação na REME [rede de escolas para a 
modernização educativa]; 

34 08-02-2001 O presidente do CP informa de “uma reunião com (...) o Instituto de Inovação 
Educacional, sobre o projecto Qualidade XXI” onde foi decidido “que é vantajosa a 
avaliação dos diferentes itens, para se adquirir uma visão global” da escola e da 
“necessidade de se promover uma coordenação entre as escola do distrito de Évora 
que estão envolvidas no projecto”; 
 
Criação de uma sala de estudo, com base em proposta oriunda de um grupo saído do 
projecto educativo; 
 
Apresentação do programa das Escolíadas que consta, entre outros, de “exposição de 
trabalhos de alunos das diferentes escolas, reunião entre coordenadores de 
departamentos das diferentes escolas para troca de experiências”; 
 
Apresentação do plano de trabalho do Gabinete de Atendimento aos alunos na área 
da Saúde, da qual constam a realização de três acções “Sexualidade saudável, álcool 
e acidentes rodoviários, e sol e cancro”; 
 
“Também estão previstas acções dirigidas aos pais e EE subordinadas ao tema 
sexualidade na adolescência, (...) e alcoolismo e acidentes na adolescência”; 

35 22-03-2001 Nova conversa sobre o Gabinete de atendimento aos alunos que já se encontra em 
funcionamento; 
 
Organização da “semana das profissões” com apoio do PRODEP, tendo como 
“objectivo proporcionar uma informação detalhada ao aluno, para que possam decidir 
mais concretamente sobre as prioridades e o seu futuro”; 
 
Do programa constam acções como “seminário sobre a criação de empresas”, debate 
sobre orientação vocacional (...); 

36 03-05-2001 Referência para a alteração da data de realização da “semana das profissões”; 
 
Sobre o gabinete de atendimento aos aluno “estava prevista no dia de hoje uma acção 
que não se realiza por impedimento de alguns dos participantes”; 
 
O representante da Assoc.de pais e EE informa “que se tem deparado com inúmeras 
dificuldades na dinamização das actividades da associação, devido à indisponibilidade 
de tempo manifestada pela generalidade dos pais/EE”; 
 
O presidente do CP “relembra que um dos objectivos do PEE é, precisamente, o de 
dinamizar a intervenção dos pais e EE na vida escolar”; 

37 10-05-2001 O presidente do CP distribuiu cópia do “mapa das avaliações a nível de escola 
respeitantes aos primeiro e segundo períodos”; 
 
Dá-se conta da aprovação do plano de formação para o pessoal docente do qual 
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constam, entre outras, acções no âmbito “funções de direcção de turma, concepção e 
orientação de projectos, tecnologias educativas, relações humanas e motivações dos 
alunos”; 
 
Referência para a não inclusão de um conjunto de acções, por motivos diversos, entre 
os quais uma acção relativa à “educação multicultural, já que os alunos dos PALOPs 
não revelam quaisquer problemas de integração”; 

38 27-06-2001 Apresenta-se o balanço da semana das profissões onde se refere que decorreu já 
depois de terminadas as aulas; 
 
Apresentação do “projecto de parceria da escola secundária com o Instituto da 
Calábria (...) que se trata de uma iniciativa ao abrigo do programa Coménius cujo tema 
aglutinador é o ensino da história e os problemas da contemporaneidade”; 
 
“O representante da assoc. de pais e EE interveio salientando que no seu entender 
não fazia grande sentido a participação da escola neste projecto, uma vez que a 
construção da cidadania se faz no dia-a-dia”; 

39 13-07-2001 Da ordem de trabalhos constam, entre outros, pontos referente à “definição de critérios 
para a elaboração de horários” e “balanço dos projectos extra-curriculares”; 
 
Depois de apresentados os critérios para orientação da elaboração dos horários, o 
representante dos pais/EE solicita que seja “dado conhecimento dos critérios definidos 
(...) no intuito de informar a população escolar das prioridades consideradas (...)”; 
 
O balanço das actividades extra-curriculares é feito mediante a apresentação de 
relatório do “Escola-viva”, 
 
É referido que dos projectos em funcionamento “doze tiveram no total vinte e duas 
horas de redução; 
 
“os projectos que tiveram maior visibilidade foram: oficina multimédia, desporto 
escolar, expressão dramática” 
 
“as dificuldades mais notórias foi a captação de alunos para os projectos”; 
 
"Recomendar a exclusão dos seguintes projectos: clube europeu e science across 
europe"; 
 
"O projecto Saúde Escolar deve ser apresentado ao CP para aprovação formal, 
conforme está determinado no regulamento interno da escola" 
 
No parecer do CP é afirmado ”todo o interesse [n]a continuidade do projecto 'tempo da 
escola' (...) e promover uma maior articulação entre o núcleo de expressão dramática 
e as disciplinas curriculares, nomeadamente no que se refere ao enquadramento e 
interpretação das peças de teatro apresentadas”; 

40 10-09-2001 Preparação do arranque do ano lectivo, 34 turmas diurnas, menos duas que o ano 
anterior; 
No início da reunião procedeu-se à distribuição de alguns documentos, 
nomeadamente PEE e Critérios Uniformes de Avaliação ; 
 
É dado conhecimento dos resultados dos exames de modo a que os departamentos 
se pronunciem; 
 
São tecidas considerações quanto ao funcionamento do projecto educativo no qual se 
destaca a necessidade de melhorar “a publicitação dos projectos extra-curriculares”; 
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41 26-11-2001 Dado conta da visita de uma delegação italiana, da Calábria, ao abrigo do projecto 
coménius na qual a escola participa; 
 
Dado conhecimento pelo presidente da CE “de um programa específico para alunos 
que abandonam os estudos na escolaridade obrigatória” 

42 29-11-2001 No ponto 2 da ordem de trabalhos consta a “análise e votação do plano anual de 
actividades para 2001/2002”; 
 
O presidente do CD informa de uma reunião “do projecto qualidade XXI” onde foi 
“apresentada uma exposição sobre o sistema educativo e organização escolar”; uma 
colega que participou também na referida reunião “fez um apelo aos docentes desta 
escola para se envolverem neste projecto, sobre determinadas áreas, na avaliação 
global da qualidade do ensino, sensibilizando os colegas dos departamentos para que 
em próxima reunião tragam nomes de voluntários para envolvimento neste projecto”.  
 
“O presidente sublinhou a importância nesta escola de um projecto para a avaliação 
da qualidade da escola porque é importante saberem-se os aspectos bons e maus 
para se possa melhorar”; 
 
“O projecto da sala de estudo está concluído mas ainda não pode ser implementado 
devido à escassez de horas disponíveis para garantir o seu funcionamento. Como a 
bolsa de horas é insuficiente para as necessidades desta escola (...) o presidente do 
CE solicitou à direcção regional autorização para atribuição de horas de redução aos 
directores de instalações o que foi atendido”. 
 
No segundo ponto da ordem de trabalhos é dado conta que “o CP analisou e aprovou 
as actividades propostas pela psicóloga da escola relativas ao gabinete de saúde”;  
 
O departamento de História, Filosofia e EMR apresentou diferentes actividades, entre 
elas “Filosofia em Debate” e o “representante da AP/EE concordou com a sua 
realização mas manifestou algumas reservas, particularmente no que se refere à 
convenção dos objectivos apresentados por considerar demasiadamente complexos 
os temas e correntes filosóficas em questão, nomeadamente para o 10º ano”; a 
proposta foi votada e aprovada tendo o representante da AP/EE deixado a declaração 
que apesar de concordar com a sua realização “seria preferível a programação de 
outras actividades mais adequadas ao nível etário dos alunos do ensino secundário 
nomeadamente tendo em consideração o objectivo de articular as capacidades críticas 
dos alunos”.  
 
O PAA foi aprovado por unanimidade; 

146 13-03-2002 "o presidente do cp informou sobre o ofício do núcleo de comunicação social, 
solicitando que se informem os docentes de que uma nova edição do jornal Eco vai 
sair no final deste período"; 
 
decorrente da definição da rede escolar é afirmado "o presidente do cp considerou 
que este tema remete para a revisão do projecto educativo da escola, que terá lugar 
no início do próximo ano lectivo e que, na sua opinião, a escola deve reflectir 
maduramente sobre aquilo que pretende ser no futuro, antes de propor qualquer 
alteração à rede escolar" 
 
dados a conhecer diferentes concursos promovidos por editoras, universidades e 
ministérios; 
 
"ponto dois - semana das profissões; neste ponto a psicóloga (…) interveio para 
anunciar a realização desta actividade, tal como está prevista no plano de actividades 
do presente ano lectivo, irá incidir preferencialmente na informação sobre o acesso ao 
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ensino superior. Está prevista a realização de uma exposição e de debates contando-
se com instituições do ensino público e privado da região do Alentejo" 

147 15-05-2002 no ponto das informações é dito que "a exposição-venda para a UNICEF, (…), nos 
paços do concelho, promovida por professores e alunos de Artes Visuais da nossa 
escola, tem sido um êxito pela qualidade e volume de vendas (…)";  
 
"o presidente do CE informou do seguinte: 
que a capacidade deste CP deve ser registada dada a produção de documentos (…); 
informou também que respeitando à semana das profissões há algumas dúvidas sobre 
a realização, de facto contactadas a Universidade (…) e as escolas superiores de 
educação (…) verificou-se algumas não mostraram interesse em estarem presentes 
(…)"; 
 
"A psicóloga (…) informou que o gabinete de saúde suspendeu as suas actividades 
pelas seguintes dificuldades: primeiro, as docentes da escola superior de 
enfermagem, acompanhando as estagiárias, se tornaram indisponíveis por acréscimo 
de trabalho, segundo, o decréscimo de solicitações dos alunos verificada com o 
avanço do ano lectivo. Apesar de tudo considera-se que a colaboração/parceria se 
mantém e que há uma avaliação muito positiva em casos de actuação na sala de 
aula" 

148 27-06-2002 "informou-se ainda que a semana das profissões acabou por não se realizar, devido 
ao facto das instituições de ensino contactadas não assegurarem o atendimento 
personalizado, ao longo da semana, pretendendo apenas colocar expositores 
informativos"; 
 
"O professor (…) acrescentou que o núcleo de comunicação social tomou a decisão 
de não publicar o Eco no final do terceiro período por considerar que é desejável que 
seja promovido um debate sobre a linha editorial e os objectivos pedagógicos do 
jornal" 

149 08-07-2002 "o presidente do CE informou que foi recebida na escola uma proposta para o 
estabelecimento de um intercâmbio com uma escola de Ostrava, na República Checa, 
no âmbito do programa comunitário Arion" 

150 11-07-2002 "(…) foi apresentado o balanço dos projectos extra-curriculares. Para dar cumprimento 
ao artº 4º do Regulamento Interno da Escola a colega (…) interveio afim de apresentar 
o relatório anula de avaliação aprovado na reunião de Conselho de Coordenadores de 
Projectos  (…). O balanço apresentado foi o seguinte:  
Clube de Francês (…) [entre parênteses apresentam-se os nomes dos docentes 
envolvidos] realizou diversas actividades ao longo do ano lectivo, no entanto este 
projecto não terá continuação no próximo ano lectivo, vai suspender a actividade por 
não contarem com a adesão dos alunos.  
Desporto Escolar (…) não pormenorizou as actividades desenvolvidas, embora seja 
público que envolve bastantes alunos. Este projecto terá continuidade no próximo ano 
lectivo.  
Expressão dramática (…) desenvolveu uma actividade sistemática ao longo do ano 
lectivo, envolvendo três grupos e 43 alunos. Este projecto terá continuidade no 
próximo ano lectivo. Os dinamizadores estão convidados para participarem nas 
actividades que a Câmara Municipal vai realizar em substituição do programa "Viva a 
Rua".  
Oficina Multimédia (…) este projecto foi reformulado devido à escassez de meios 
técnicos. Os meios técnicos de que a escola dispõe não são suficientes para um 
trabalho de qualidade. Núcleo de astronomia (…) desenvolveu uma actividade 
sistemática ao longo do ano e este projecto terá continuidade no próximo ano lectivo.  
Núcleo de comunicação social (…) não foi pormenorizada a actividade desenvolvida, 
embora seja do conhecimento público. Há dúvidas relativamente à continuidade deste 



As condutas dos escolares e a construção do cidadão social 

35 

projecto no próximo ano lectivo. Os seus membros manifestaram vontade de reflectir 
sobre o papel pedagógico e a linha editorial do ECO. 
Núcleo de defesa do património (…) desenvolveram actividades pontuais e este 
projecto terá continuidade no próximo ano lectivo. 
O tempo na escola (…) suspendeu as suas actividades. 
Projecto Lusofonias - vivências e solidariedade (…) desenvolveram actividades 
pontuais e é um projecto que terá continuidade no próximo ano lectivo.  
Projecto qualidade e ambiente (…)desenvolveram actividades pontuais e terá 
continuidade no próximo ano lectivo. 
Projecto Qualidade XXI (…) não houve continuidade nas actividades durante o 
presente ano lectivo e é um projecto que não irá ter continuidade . Como o IIED foi 
extinto deixa de se justificar a existência deste projecto. 
Projecto Socio-Desportivo (…) desenvolveram uma actividade sistemática ao longo do 
ano, envolvendo cerca de 130 alunos. É um projecto que terá continuidade no próximo 
ano lectivo. 
Na continuidade da sua exposição a colega (…) salientou que a maior parte dos 
projectos extracurriculares e as actividades que desenvolvem só existem graças à 
disponibilidade manifestada pelos dpcentes, uma vez que são raras as horas de 
redução de tempo de serviço lectivo. Em termos financeiros os custos suportados pela 
escola são insignificantes. 

151 10-09-2002 referência à "necessidade de garantir a a representação dos alunos, pessoal não 
docente e dos pais/encarregados de educação nas reuniões do CP"; 
 
"a presidente do CP incentivou os colegas a utilizarem a intranet assim como a 
rentabilizarem os suportes informáticos que a escola dispõe"; 
 
" a presidente solicitou a entrega de propostas de actividade para o plano de 
actividades (em disquete com grelha própria) ao CP (…). Alertou para a necessidade 
de divulgação dessas actividades." 
 
"seguidamente a presidente mencionou a necessidade de formação de duas secções 
do CP, uma para elaboração do plano de actividades (…) e outra para análise dos 
relatórios para efeitos de mudança de escalão"; 
 
"a presidente informou de um ofício da DREA para candidatura ao Programa Sócrates 
- acção 8, medidas de acompanhamento (…)" 

152 30-10-2002 "O presidente do conselho executivo levantou a questão sobre a necessidade ou não 
da continuação do cargo de coordenador de projectos tal como está definido no 
regulamento interno (….). É de salientar que neste ano lectivo só existem três 
projectos, que são o de Astronomia, o Sócio-Desportivo e o de Expressão Dramática. 
Alguns dos projectos que constavam do relatório anual de avaliação de projectos 
apresentados na reunião do CP [ACP150] e que tencionavam continuar a sua 
actividade durante o ano lectivo, não o vão fazer (…). A análise desta questão 
levantou duas questões, um, a abolição do coordenador de projectos, o que implicaria 
a alteração do regulamento interno (…), o outro ponto é a atribuição do número de 
horas independentemente do número de projectos (…). Face a esta situação solicitou-
se à colega [anterior coordenadora de projectos] que informasse os restantes 
professores da sua experiência. Um pouco relutante a colega acabou por informar que 
embora alguns projectos funcionassem, muito pela boa vontade de quem os dinamiza, 
outros havia que funcionavam mal e outros que nem funcionavam. Estes últimos não 
só pela falta de vontade dos colegas mas também pela falta de comparência dos 
alunos. No desenrolar das actuais situações dos projectos lamentou-se que o projecto 
núcleo de comunicação social, da rádio e do jornal tenham terminado e nas situações 
que levaram a tal. Assim todos os elementos sentiram a necessidade de um novo 
elemento de ligação entre os órgãos escolares nomeadamente o jornal que poderia ter 
uma estrutura diferente da do anterior. Pede-se, então, a todos os departamentos que 
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apresentem novas ideias"; 
 
"o colega (…) informou de uma reunião em que esteve presente com o chefe do 
departamento e economia da Universidade (…) na qual este mostrou interesse em 
estabelecer uma cooperação com as escolas da região. Daí que tenha sido feita uma 
proposta no plano anual de actividades, "dia aberto da universidade" vocacionada 
para os alunos do 1º e 3º agrupamentos (…)"; 
 
 
"ponto dois aprovação das propostas do plano anual de actividades 2002/2003. 
Foi feita uma análise cuidada a todas as propostas que constam do plano e embora 
na sua maioria tenham sido aprovadas, algumas houve que ficaram suspensas dadas 
as suas condicionantes. Estas que, deverão novamente ser discutidas nos respectivos 
departamentos e posteriormente analisadas na próxima reunião do CP são: visita de 
estudo ao visionarium (…) visita de estuda a Inglaterra (…), actividades propostas pelo 
projecto qualidade de vida e ambiente" [não são feitas referências do porquê de terem 
de ser repensadas em sede de departamento]; 

153 05-12-2002 das informações "chegaram à escola vários projectos pelo que deverão ser divulgados 
pelos directores de turma. Destacam-se o projecto "Europa na Escola", destinado 
essencialmente aos alunos de artes. (…). O projecto "escritores na escola" que foi 
entregue à coordenadora do departamento de línguas e o programa Sócrates com 
divullgação a todos os coordenadores" 
 
"o colega (…) informou o CP sobre a discordância de membros do seu departamento, 
relativamente à suspensão do coordenador de projectos extra-curriculares. 
Acrescentou que as pessoas envolvidas nos projectos deviam ser ouvidos antes que o 
CP tomasse uma resolução"; 
 
"ponto dois - aprovação do plano anual de actividades - neste ponto foram analisadas 
cada uma das propostas apresentadas tais como: projecto "promoção da qualidade e 
vida e ambiente, após analisado pelo conselho foi aprovado por unanimidade. 
Igualmente foram analisados e aprovados por unanimidade as propostas de uma 
"visita de estudo à central geotérmica da Ribeira Grande - S. Miguel, Açores, o 
projecto "A Rádio" e a visita de Estudo a Londres (…). Apesar de não haver 
coordenador de projectos deverá existir a preocupação em articular actividades tendo 
como exemplo a actividades proposta pela colega (…) "conferência sobre sexualidade 
e adolescência" deverá decorrer no mesmo período de tempo que as actividades de 
Psicologia "A semana da Sexualidade e Artes" pelo que deverá haver colaboração 
entre as duas actividades"; 
 
"no dia 12 de Março irá decorrer na Universidade (…) uma actividade "Dia aberto às 
escolas do ensino secundário", promovida pela mesma universidade e cujo elo é o 
colega (…)"; 
 
"ponto 3 - proposta de revisão do projecto educativo e do regulamento interno. A 
presidente apresentou uma proposta de revisão do PE e do RI. O decreto-lei 115-A/98 
(…) define como um dos instrumentos do processo de autonomia das escolas o PE, o 
RI e o plano anual de actividades. A alínea a) do ponto 2 do artigo 3º do PE,  é o 
documento que consagra a orientação educativa da Escola para um horizonte de três 
anos, devendo ser objecto de reformulação no presente ano lectivo. Seguidamente 
apresentaram-se algumas propostas que podem nortear o pedido de reformulação 
pedido"; 

154 06-02-2003 do ponto um da ordem de trabalhos consta a "apresentação dos resultados do 
trabalho de diagnóstico de Saúde efectuado na Escola (…)"; 
 
"(…) depois de devidamente autorizadas, umas alunas do curso de enfermagem 
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apresentaram as conclusões de um trabalho sobre comportamentos de risco, 
nomeadamente consumo de álcool, fumo e drogas, lançado sobre a forma de 
inquérito, a um grupo de 141 alunos desta escola, que foram muito elogiados pelos 
membros deste conselho." 
 
aprovada uma visita de estudo à bolsa de valores de Lisboa; 
 
"A presidente referiu seguidamente a divulgação das actividades que fazem parte do 
plano [de actividades]. Considerando que estas têm pouca visibilidade e atendendo a 
que foi um assunto abordado na última Assembleia de Escola, a professora (…) 
enquanto membro desta assembleia, vai criar um placard onde serão divulgadas as 
actividades do plano. Foi distribuída uma folha/relatório para avaliar, no final, as 
actividades constantes do relartório. Na mesma linha, de dificuldade de comunicação, 
a senhora presidente do CP propôs ao CE a colocação, na sala de professores, de um 
placard com as ifnrmaçõs emanadas dos diferentes órgãos (…)"; 
 
"a presidente deu ainda a conhecer (…) um oficio/circular (…) que divulga o concurso 
nacional de jornais escolares promovido pelo jornal "Público", subordinado ao tema "o 
jornal: que futuro""; 
 
"passando-se ao último ponto da ordem de trabalhos [constituição de comissões do 
CP para elaboração dos documentos RI e PE, revisto] a presidente disse que no mês 
de Abril terão de ser votadas e aprovadas as propostas vindas de cada departamento, 
pelo que agora é trabalho de cada um destes discutir e ver as alterações que há a 
fazer no RI e no PE da Escola. A este propósito o coordenador do departamento de 
contabilidade e administração interveio para fazer expressar em volz alta algumas 
reflexões, como por exemplo o ser esta uma fase decisiva para ultrapassar algumas 
dificuldades em matéria de, por exemplo, o sucesso escolar. (…) Outro assunto a 
merecer reflexão seria ver qual a intervenção no sentido de facilitar a implementação 
no mercado de trabalho. Reflectiu ainda que o PAA deve estar articulado com o PEE e 
não ser apenas um rol de medidas extra-curriculares. Deve ser um conjunto de 
medidas que, no horizonte temporal de um ano ponha em prática o PE da mesma o 
qual nos deve diferenciar enquanto Escola e enquanto sucesso. Também a 
coordenadora do departamento de geografia (…) levantou a questão se este será o 
tempo, se esta será a hora de fazer todas estas alterações, dadas as indefinições 
gerais que se verificam em termos de política educativa (…)" 

155 13-03-2003 "seguidamente foi apresentada uma grelha com a realização das actividades incluídas 
no Plano Anual de Actividades e que se realizaram no 1º período. Neste contexto o 
coordenador do departamento de contabilidade e administração deu conta do 
descontentamento da professora (…) face à marcação de reuniões de departamento 
em sobreposição com as actividades por ela programadas. No próximo dia 26 terá 
lugar uma acção de sensibilização intitulada sexualidade/sida cujo dinamizador será 
um elemento da associação para o planeamento familiar" 
 
no ponto diversos "a coordenadora do departamento de História , Filosofia e Religião 
Moral, colocou uma primeira questão relativa à aplicação do questionário aplicado 
pelas alunas da Escola de Enfermagem [ACP154]. Em reunião de departamento um 
professor colocou a questão no sentido de perceber quem, pertencente à nossa 
escola, analisou o questionário e permitiu que ele fosse aplicado. Este docente 
considerou que o questionário invade a privacidade e, quiçá, viola liberdades, direitos 
e garantias dos alunos que participaram no estudo." 
 
"A coordenadora do departamento de Geografia e Economia também interveio 
relativamente ao questionário (…). Entende que algumas conclusões deste estudo 
deveriam ser alvo de intervenção e que o CP se deveria pronunciar sobre estas 
medidas"; 
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"o presidente do CE informou que já existem algumas noções sobre o consumo e 
tráfico de estupefacientes. Afirmou que dentro da Escola existem consumos mas não 
tráfico. Este realiza-se fora da escola ainda que realizado por alguns alunos da 
mesma. (…) A psicóloga interveio no sentido de reforçar a ideia que é possível fazer 
acções de sensibilização na área destes comportamentos de risco" 

156 29-05-2003 "A representante da AP/EE referiu a dificuldade em criar uma dinâmica com a AP, pois 
dos 900 alunos, só três EE se mostraram disponíveis para a sua participação. Referiu 
ainda a dificuldade de conciliar os seus horários profissionais com as horas do CP. 
Informou que a Associação tem a intenção de promover algumas actividades para o 
próximo ano lectivo versando os temas "O abuso sexual" e "paz e guerra""; 

157 23-06-2003 "a presidente do CP deu início à reunião referindo-se ao documento em discussão 
[RI], cuja cópia contendo as propostas de alteração anteriormente feitas pelos 
departamentos e compilados pela comissão especializada, fora previamente entregue 
para leitura de todos os membros do conselho. A presidente sublinhou ainda a 
pertinência desta discussão e aprovação já que, de acordo com a lei 30 que 
regulamenta o Estatuto do aluno do ensino não superior, os pais/ee devem ter 
conhecimento do documento definitivo no acto da matrícula. Foi referido ainda que o 
documento final será complementado com vários anexos, a saber: o anexo sete, 
regulamento da biblioteca, anexo 9 regulamento do museu, anexo 10 regulamento do 
auditório, anexo 11 regulamento do pavilhão gimnodesportivo para além da introdução 
de um índice e de outros pormenores de apresentação. Foi ainda referido que grande 
parte das alterações introduzidas estão conforme legislação entretanto publicada"; 
 
"a coordenadora do departamento de matemática interveio para pedir esclarecimentos 
sobre o número de horas de redução para coordenadores e professores envolvidos 
em projectos (…)"  
 
"o coordenador do departamento de contabilidade e administração (…) salientou a 
ênfase dada aos projectos extra-curriculares em detrimento do pouco realce dado à 
oferta curricular" 
 
"Relativamente ao número de projectos salientou-se a necessidade de proceder a 
uma maior sensibilização dos alunos, no acto da matrícula, para os prójectos 
existentes ou a levar a cabo" 

158 03-07-2003 Ponto 2 da ordem de trabalhos - "balanço do plano anual de actividades"; 
"relativamente ao balanço do plano anual de actividades há a referir o seguinte: a 
maior parte das actividades propostas realizaram-se e as que não se concretizaram, o 
principal motivo prende-se com a falta de disponibilidade dos alunos"; 
 
"no âmbito dos projectos há a registar: o Projecto Qualidade de Vida e Ambiente - dos 
nove apresentados pela professora (…) seis não se realizaram e, para tal, foi 
apontado como causa a falta de disponibilidade dos alunos, inclusive, o próprio horário 
que não contribuiu para essa motivação. Todavia há a pretensão de dar continuidade 
a este projecto. 
Quanto ao projecto "Rádio na Escola" orientado pelas professoras (…) que cessam 
este ano as suas funções na coordenação do referido projecto, embora desejassem a 
continuidade do mesmo pois a adesão é bastante elevada e a receptividade junto dos 
alunos foi óptima. (…). 
Quanto ao projecto socio-educativo este terá continuidade no próximo ano lectivo, 
tendo sido considerado de grande interesse, visto que envolveu 153 participantes, 
professores e funcionários. 
Foi este o balanço das actividades realizadas. Apesar da maioria das acções se ter 
realizado, sobressai ainda a grande desarticulação entre as actividades e o projecto 
educativo. Há uma necessidade imperiosa dessa mesma articulação no plano anual 
de actividades com o referido projecto educativo para que se possa concretizar as 
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medidas e objectivos apontados no referido projecto. 
A finalizar este ponto a presidente do CP, leu aos presentes um documento elaborado 
pela coordenadora do departamento de artes [que faltou à reunião] (…) relativo à 
actividade desenvolvida por este departamento: 
a coordenadora do departamento informou que no passado dia 24/06/2003 foram 
entregues dois cheques, cada um no valor de 2,775,00€ às instituições APPC e à 
Associação (…) fruto da venda de trabalhos expostos na "Feira de Artes" realizada na 
praça [central da cidade]. (…). A coordenador considera importante relembrar algumas 
actividades realizadas pelos alunos e professores de artes visuais que muito 
dignificaram a escola e os seus intervenientes: (…) o trabalho de humanização do piso 
de pediatria do Hospital (…)"; 
 
"antes de se iniciar o ponto seguinte da ordem de trabalhos a psicóloga [da escola] 
manifestou o seu desagrado e desaprovação perante as expectativas criadas sobre o 
livro "Nós e a Sexualidade" resultado de um trabalho elaborado pela estagiária. As 
entidades anteriormente contactas acabaram por não colaborar como inicialmente 
deixavam antever, incluindo a própria câmara municipal. No entanto é de realçar a 
postura da Drª (…) DA administração Regional de Saúde que considerou bastante útil, 
válida e pertinentes divulgação do livro junto do grande público jovem, referindo que 
teria todo o empenho em fazer parceria com a Direcção Regional de Educação. 
Contactada a respectiva instituição a sub directora (…) considerou inadequada e 
imprópria a divulgação do livro nas escolas pois, adiantou, poderia eventualmente 
chocar pais/encarregados de educação. Na medida em que o livro é apenas uma 
tentativa de resposta a questões e interesses formulados pelos alunos e tendo tido 
conhecimento prévio do conteúdo do referido livro, os docentes presentes no CP 
revelaram a sua estranheza e indignação face à postura tomada pela sub-directora 
regional que, ao invés de promover a divulgação da informação nesta área, tão útil e 
necessária revela uma postura retrógrada e desajustada aos interesses dos jovens" 

159 03-09-2003 "Está previsto em Outubro um evento na escola com o objectivo de aliciar os pais e 
encarregados de educação à escola" 

160 11-09-2003 "a presidente do CP fez distribuir as pastas com a documentação que inclui a proposta 
de revisão do Projecto Educativo para o triénio 2003/06 (...) explicou a metodologia 
seguida pela comissão responsável pela elaboração desta proposta e solicitou aos 
coordenadores de departamento que o documento fosse analisado e discutido em 
reunião de departamento para apresentação de propostas de alteração a apresentar 
no próximo CP, salientou ainda a necessidade de pensar em propostas de actividade 
a integrar no plano anual de actividades, que se enquadrem no projecto educativo e 
forma a permitirem resolver situações diagnosticadas e alcançar os objectivos 
definidos" 

161 16-10-2003 apresentada uma "proposta para a reedição do jornal escolar "O ECO" (…). Este 
projecto pretende envolver directamente toda a comunidade educativa, espelhando as 
actividades que serão desenvolvidas na escola (…)"; 
 
"o CP ouviu as propostas de alteração ao projecto educativo emanadas dos 
departamentos. Reflectiu sobre ela, analisou-as e pronunciou-se sobre a alteração de 
alguns pontos que considerou pertinentes (…). A presidente aproveitou a ocasião para 
relembrar a necessidade de se encarar o plano anual de actividades como o 
instrumento operacionalizador do projecto educativo. Neste sentido, os diversos 
promotores das actividades devem encará-las como um meio para se alcançaram os 
grandes objectivos e finalidades do projecto educativo. Devem assim, definir 
estratégias e medidas que ajudem à consecução do projecto educativo. Deste CP saiu 
uma comissão para elaborar o plano anual de actividades (…)" 
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162 27-11-2003 "A presidente deu as seguintes informações: (…) actividades referente ao projecto "os 
direitos humanos na educação para a cidadania" da responsabilidade do 
departamento do Ensino Básico (…)"; 
 
"foi ainda informado que o projecto educativo foi aprovado pela Assembleia de 
Escola"; 
 
"Por fim passou-se à análise das propostas do plano anual de actividades, do qual se 
salientou a apresentação de proposta pelos alunos" 

163 11-12-2003 ordem de trabalhos interessante que dá conta de: 
 
"ponto 1 - aprovação das propostas de actividade para o plano anual de actividades 
2003/04; 
ponto 2 - análise das propostas apresentadas (…) no seminário "A análise dos 
contextos educativos - a escola como observatório de diagnóstico de necessidades""; 
 
"foi recordado que o jornal "O ECO" continua a funcionar on-line e que está disponível 
para informar de toda as actividades bem como do balanço das mesmas"; 
 
"a presidente o CP em nome da comissão que compilou as propostas para o plano 
anual de actividades, constatou que não foram propostas actividades que permitam 
reflectir de forma sistemática sobre os resultados do aproveitamento escolar para 
definição de metodologias, estratégias que permitam ultrapassar problemas de 
insucesso. Para tal propôs a formação de uma comissão que fizesse o tratamento do 
aproveitamento escolar dos alunos (…)";  
 
"relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos [análie das propostas 
apresentadas (…) no seminário "A análise dos contextos educativos - a escola como 
observatório de diagnóstico de necessidades"] o professor [presidente do CE] 
considerou fundamental a avaliação do projecto educativo de uma forma continuada, 
onde sejam apresentadas actividades de remediação nos pontos em que os objectivos 
não foram conseguidos ou menos conseguidos" ; 

164 22-01-2004 "A presidente do CP (…) algumas informações [chegadas à escola]: Carta europeia 
para uma escola democrática e sem violência, iniciativa do conselho europeu. O 
presidente do CE interveio e questionou o coordenador de projectos sobre se tinha 
havido algum tipo de contacto com a associação de estudantes, no sentido da mesma 
participar em alguns destes projectos. Programa Alerta - iniciativa do conselho 
nacional de coordenação para o ano europeu de pessoas com deficiência com uma 
componente de reflexão e uma componente de concurso"; 
 
relativamente à análise dos resultados de 10º ano, 1º período são tecidas 
considerações referentes à importância da "introdução neste tipo de análise (…) de 
alguma informação relativa à integração dos alunos na nossa escola e ao seu 
empenhamento e participação no processo educativo. Relativamente à divulgação do 
trabalho a toda a escola, nesta fase inicial, a comissão considera que os resultados 
devem ser exclusivamente do conhecimento dos professores. Depois da sua 
apresentação e da reflexão feita em departamento então poderão ser divulgados.  
A coordenadora do departamento de História, Filosofia e Educação Moral e Religiosa 
considera que os dados são públicos. A escola deve ser transparente, pais e alunos 
devem ter acesso aps resultados e até deviam colaborar"; 
 
"o coordenador dos projectos extracurriculares (…) aproveitou para fazer a divulgação 
de um concurso de fotografia que está a decorrer (…). Informou que o jornal "o eco 
on-line" apresenta fraca participação da comunidade educativa. Apelou, uma vez 
mais, ao envolvimento de professores e alunos. É necessário estimular a participação 
com a equipa redactorial do jornal"; 
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"A coordenadora do departamento de Geografia e Economia informou que no dia 30 
de Janeiro vai decorrer a actividade proposta por este departamento sobre "Imigração 
dos países de Leste no Alentejo" e conta com a presença do director de serviços de 
estrangeiros e fronteiras"; 

165 19-02-2004 dado conta de informação chegada à escola entre eles "os seguintes documentos: da 
associação para o planeamento da família sobre o apoio a actividades de ou sobre 
educação sexual nas escolas, (…)" 
 
"o coordenador de projectos deu conhecimento do andamento dos projectos: para a 
rádio foi criada uma grelha de programação, que incluirá divulgação de informação; do 
corpo redactorial do jornal ECO fazem parte seis elementos, incluindo o presidente do 
CE como director. Em Março sairá a versão em papel em número de 1,500exemplares 
(…); o concurso de fotografia digital está em andamento; o nosso jornal entrou no 
concurso de jornais escolares promovido pelo jornal Público; o projecto "por trilhos de 
Portugal" está de partida para Pitões das Júnias; o projecto "astronomia na escola" fez 
duas observações no 1º período (…); do projecto socio-desportivo informa o colega 
que às 2ª e 5ª feiras há futebol para alunos e professores; o projecto "temporal" 
prepara duas peças a estrear em Março, envolvendo 50 alunos; o projecto "qualidade 
de vida e ambiente" (…) promove actividades a nível de sala de aula. Propõe-se levar 
a cabo, depois do Carnaval, actividades de Multiculturalidade e Cidadania. 
O Conselho Pedagógico recorda a este propósito que todas as actividades devem ser 
avaliadas"; 
 
"A psicóloga da escola lembra que na semana a seguir ao Carnaval começará a 
divulgação da "semana da sexualidade e das artes"; que para o dia 25 de Março está 
agendado um debate sobre questões da sexualidade que conta com a presença de 
associações convidadas (…). A psicóloga solicitou ainda a colaboração do 
Departamento de Línguas para levar a cabo a realização de um concurso literário, tal 
como está previsto no plano anual de actividades, actividades na área da música, 
teatro e bailado estão também previstas. 
Mais se informou que decorrerá no dia 20 do corrente mês um baile de Carnaval, 
dinamizado pela associação de estudantes e que, no dia seguinte, os alunos de 
informática e respectivos professores estarão envolvidos no evento "LAN - Party - 
comunicação em rede""; 
 
"a coordenadora do departamento de línguas aproveitou os dados [análise de 
resultados escolares de 1º período] para uma reflexão mais alargada relativamente 
aos critérios de avaliação e sua implementação no terreno face ao novo programa" 

166 18-03-2004 "A presidente do CP informou que a acção sobre Abuso Sexual apresentada pelos 
técnicos da associação (…) e dinamizada pela associação de pais e encarregados de 
educação não foi bem sucedida. Apenas compareceram 2 elementos e, registe-se foi 
uma iniciativa da própria associação de pais. Fica no ar a questão de como deverá 
proceder-se para conseguir aproximar mais os pais da escola" 
 
"a coordenadora do departamento de Ciências Físico-Químicas salientou a 
participação dos alunos nas olimpíadas, registando o gosto e empenho demonstrados" 

167 02-06-2004  

168 13-07-2004 "face à complexidade e falta de clareza da legislação em vigor…" 
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169 14-10-2004 "face ao procedimento a adoptar pela Escola no caso de ordem de expulsão dos 
alunos do 7º ano de escolaridade da sala de aula, o presidente do CE sugeriu que se 
realizasse uma reunião com a presidente do CP, o presidente do CE, o coordenadores 
de DT e respectivos directores de turma com o objectivo de se definir uma proposta de 
procedimento uniforme para todos os professores"; 
 
o critério adoptado, aprovado na reunião seguinte, dá conta de: "para dar cumprimento 
ao disposto na lei [lei 30/2002] no caso de ordem de expulsão da sala de aula, o 
docente do 3º ciclo, deverá possuir um conjunto de actividades formativas, no âmbito 
da sua disciplina, que fornecerá ao aluno para que este a realize durante o período da 
aula, em espaço da escola designado para o efeito. (…) O professor deve dar 
conhecimento ao DT, preenchendo o formulário próprio e ao Encarregado de 
Educação, através da caderneta do aluno, do motivo da ordem de saída da sala de 
aula, da tarefa que lhe foi atribuída e se esta foi cumprida" 

170 18-11-2004 "A psicóloga (…) prestou esclarecimentos acerca das actividades relacionadas com o 
G.I.A. [gabinete de informação e apoio]" - é a primeira referência que surge; 
 
Ponto dois da ordem de trabalhos, aprovação das propostas para o plano de 
actividades de 2005; 
neste contexto, "a presidente do CP apresentou o projecto específico denominado 
"Oficina da Língua" sendo os fundamentos deste projecto explorados pela psicóloga 
(…) dizendo que esta proposta se prende essencialmente com as dificuldades dos 
alunos na execução das línguas, apresentando como estímulo para o 
desenvolvimento dessas capacidades nos alunos, a existência de competências 
transversais, fundamentalmente para a boa integração destes nas diversas disciplinas. 
Disse ainda que o diagnóstico das dificuldades várias dos alunos devem ser feitas 
pelo DT. O Regime de prestação desses serviços de apoio, segundo a presidente do 
CP, relativamente a este projecto, deve ser feito em regime de voluntariado, uma vez 
que não há neste momento bolsa de horas a atribuir. (…) Ainda em relação a este 
projecto (…) o coordenador dos projectos extra-curriculares, chamou a atenção para o 
facto de este projecto não se integrar nos projectos extra-curriculares, por ter uma 
componente curricular evidente, o que foi aceite pelo CP". 
 
"A presidente passou de seguida à apresentação do plano anual de actividades 
analisando-se um por um" - sem mais; 

171 02-12-2004 em continuação da anterior [ACP170] 
"Passou-se de seguida ao ponto reservado à apresentação de propostas para o plano 
anual de actividades. Constatou-se a necessidade de articular a feira dos livros em 2ª 
mão com uma outra proposta (…)" 
 
"o coordenador dos projectos extra-curriculares (…) solicitou a colaboração do 
departamento de artes no sentido de ao longo do ano serem apresentados cartazes 
sobre a segurança rodoviária.  
Relativamente à rádio da escola referiu-se a necessidade de ser um órgão mais 
interventivo, que não se limite a passar música aos intervalos. 
Quanto ao grupo de teatro "o temporal" o coordenador dos projectos referiu que 
existem dois sub grupos que irão apresentar duas peças" 

172 03-03-2005 dado conhecimento sobre diferentes iniciativas, nunca se percebendo das reacções 
de aceitação ou não, tais como:"congresso "Portugal 2005 - que crianças? Que 
famílias?" a decorrer em Lisboa; Congresso "cenários da educação/formação - novos 
espaços culturais e saberes" a realizar no instituto Politécnico de Castelo Branco; (…) 
divugação do concurso "a Europa na escola" (…), regulamento do concurso "Escola 
Alerta" "; 
 
"A coordenadora do departamento de artes informou que pretendem os professores 
efectuar  candidatura da escola a um concurso que visa o embelezamento dos 
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espaços escolares, financiado pelo Ministério da Educação e, eventualmente, por 
entidades locais"; 
 
"prosseguindo ainda com o ponto um [informações] foi referida a "operação segurinho" 
a decorrer na escola com o respectivo regulamento afixado, envolvendo várias turmas 
e cujo objectivo é alertar para aspectos de perigo e segurança que devem ser 
identificados nas actividades escolares; a acção de formação pela APF sob o título 
"prevenção dos riscos associados à sexualidade", cujo prazo de inscrição termina a 4 
de Março" (…). 

173 21-04-2005 "o presidente do conselho executivo informou ainda que a nossa escola foi contactada 
no sentido de integrar um projecto de âmbito nacional , envolvendo 19 escolas, sobre 
o património museológico sob tutela da secretaria geral do Ministério da Educação" 

174 12-05-2005 no ponto de informações dado conta, pela coordenadora do departamento de artes de 
iniciativa a "que se vai realizar a 'Feira das Artes', com o tema 'Paisagem, natureza 
morta', A receita obtida com esta feira reverterá a favor da associação Chão dos 
Meninos e da Associação Pão e Paz"; 

176 09-06-2005 "no que diz respeito ao jornal "o eco", a presidente do cp lamentou os apelos que o 
coordenador dos projectos extra-curriculares, à pouca participação da comunidade 
escolar neste projecto, são por vezes infundados. Muitas das vezes queremos enviar 
material para o jornal mas a caixa de correio está cheia"; 

177 15-07-2005 da ordem de trabalhos faz parte "o balanço do plano anual de actividades"; 
 
é afirmado que "atendendo a aspectos tão importantes como o envolvimento da 
comunidade educativa, a projecção da escola nessa mesma comunidade e a inovação 
introduzida, a presidente do cp destacou algumas actividades desenvolvidas (…). 
Assim, salientou as trezes actividades propostas e realizadas pela professora de 
EMRC sendo que a maior parte tinha como objectivo apoiar os mais carenciados 
através do voluntariado e conseguindo mobilizar grande número de alunos (…). 
Referiu ainda as actividades promovidas pelo departamento de Artes, com especial 
destaque para a 'Feira das Artes', a continuidade do projecto eco-comunicação, jornal 
eco e a rádio escolar, a realização dos seminários 'encontro de religiões', 'amor e 
apego… como distinguir', e 'introdução à meditação budista', as actividades integradas 
no projecto segurinho, nomeadamente a sessão de esclarecimento (…)"; 
 
Posto isto a presidente do cp fez ainda a análise crítica do enquadramento do plano 
no projecto educativo, considerando que a consecução do referido projecto pressupõe 
a elaboração de um plano anual de actividades que vise a concretização das 
estratégias e medidas que permitam alcançar os objectivos definidos. Assim, constata-
se que o plano anual de actividades caracterizando-se pela grande heterogeneidade e 
riqueza das actividades terá contribuído para promover a qualidade do ensino e a 
formação integral dos alunos (…)" 

 


