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 No passado dia 1 de Outubro decorreu a reunião desta Comissão/Grupo de Trabalho  tendo 

em vista a elaboração de uma proposta a apresentar ao Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas José Maria dos Santos. Dos cinco elementos que constituíam este Grupo de Trabalho, 

apenas três participaram na reunião. A marcação da mesma sofreu alguns adiamentos, e à terceira 

tentativa é que foi realizada, havendo para isso uma maioria dos seus elementos – a representante 

dos Assistentes Operacionais, D. Edite Branco; a representante da CM Palmela, Dra. Idalina Polido 

e o representante dos Professores, Carlos Vilas. Do representante dos Pais e Encarregados de 

Educação não foi obtida qualquer resposta às diligências efetuadas para a participação na reunião, 

e o representante dos alunos mudou de estabelecimento de ensino. 

  

Desta reunião resultaram as seguintes conclusões deste Grupo de Trabalho: 

 

1. Não ser competência do Conselho Geral elaborar um Plano Anual de Atividades - caso o 

fizesse, estaria a sobrepor-se a toda orgânica e dinâmica já existente no Agrupamento no 

sentido da promoção do conjunto de Atividades que englobam o Plano Anual de Atividades 

aprovado pelo Conselho Pedagógico e ratificado pelo Conselho Geral; 

2.  Ser benéfico centrar a atenção no cumprimento de prazos das diversas atribuições do 

Conselho Geral e para isso proceder à elaboração de um cronograma (em anexo) que ajude 

na execução e percepção desses prazos ; 

3. Recomendar que o Plano Anual de Atividades do Agrupamento apresente uma lógica de 

Agrupamento e não de um “colar” dos diversos Planos Anuais de Atividade de todos os 

Estabelecimentos de Ensino; 



4. Recomendar, igualmente, que o Plano Anual de Atividades seja um verdadeiro Plano do 

Agrupamento, e que para isso deve conter todas as atividades que são realizadas no 

contexto escolar, com os alunos, sugeridas pelos professores dos diversos 

estabelecimentos de ensino, mas também no que respeita à formação das Assistentes 

Operacionais, nas diversas vertentes, visando o preenchimento das lacunas detetadas pelas 

próprias ou pela Direção; às atividades dinamizadas pelas Associações de Pais e também de 

atividades propostas pela própria Direção. 
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