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CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO 

 

 

 

No dia 21 de julho, pelas 17h00, reuniu-se em sessão ordinária, o plenário do Conselho Geral 

do Agrupamento de Escolas de Parede, sob a presidência de Ana Paula Maurício, presidente 

do Conselho Geral, com a seguinte ordem de trabalhos:  

Ponto 1 – A Ampliação da escola Fernando Lopes Graça 

Ponto 2 – Aprovação das férias do Diretor; 

Ponto 3 - Aprovação dos “Critérios gerais da organização dos horários”; 

Ponto 4 - Aprovação das “Atividades de Enriquecimento Curricular”; 

Ponto 5 - Outros assuntos. 

 

Na reunião, estiveram presentes 14 conselheiros e o diretor José Guerreiro. 

No ponto 1 da ordem de trabalhos, estiveram presentes 2 técnicos da Câmara Municipal de 

Cascais (C.M.C), para a apresentação do projeto de ampliação, o Vereador da C.M.C., 

Frederico de Almeida, e os elementos da Direção e do Conselho Pedagógico  

Como síntese, são de realçar os seguintes dos aspetos: 

 

❖ No Ponto 1 - A Ampliação da escola Fernando Lopes Graça 

Foi apresentado o projeto da ampliação da escola secundária Fernando Lopes Graça (ESFLG), 

pelo engenheiro Bernardo Pinto Gonçalves com a colaboração da engenheira Marta. Na 

apresentação é de destacar: 

− A empreitada irá processar-se em 2 fases, por necessidade do funcionamento das 

atividades letivas. A primeira fase consta da reabilitação dos atuais pavilhões e a segunda 

será para a construção de 2 novos pavilhões com a requalificação do atual pav. C e de 

espaços exteriores; 

− A gestão do projeto fica a cargo da Câmara Municipal de Cascais sendo o projeto da 

Spalce, & Place, com um valor de investimento de 7.776.000,00€ e uma área de intervenção 

de 9.450 m2, tendo 2 pisos todos os pavilhões; 

− Para estes espaços, está prevista a utilização de 1.500 alunos e 145 docentes; 

− As grandes alterações serão: a construção de um pavilhão que incluirá a portaria, espaços 

administrativos, sala da direção e sala do pessoal docente; a construção de um outro 

pavilhão com 14 salas de aula, 1 sala de música, casas de banho e 200 cacifos; a 
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remodelação do atual pav. C que passará a ter 5 salas de aula, sala dos alunos, loja e rádio 

escolar, sala para a associação de estudantes, sala para o pessoal não docente e casas de 

banho; a remodelação dos espaços exteriores e a construção de um parque para 360 

bicicletas. 

− Havendo a preocupação energética, haverá a colocação de painéis solares e as janelas e os 

materiais utilizados terão características que possibilitarão um maior conforto térmico, uma 

boa ventilação e uma acústica e luminosidade adequadas ao espaço escolar. As torneiras 

serão automáticas para reduzir o desperdício de água e o espaço a construir estará 

preparado para, num futuro possibilitar a reutilização das águas pluviais; 

− Haverá acessos que atendem a pessoas com limitações de mobilidade. 

Os maiores constrangimentos situam-se na redução de alguns espaços exteriores, livres para 

os alunos correrem/jogarem em resultado da limitação do espaço e do número de alunos a 

usar o espaço escolar.  

   

❖ No Ponto 2 – Aprovação das férias do Diretor 

Foi aprovado o período de férias do Diretor (25 de julho a 12 de agosto de 2022) por 

unanimidade. 

 

❖ No Ponto 3 – Aprovação dos “Critérios gerais da organização dos horários” 

O documento relativo à organização dos horários para o ano letivo de 2022/2023), aprovado 

em Conselho Pedagógico (C.P.) de 6 de julho de 2022 foi objeto de apreciação pelos 

conselheiros e após breves esclarecimentos por parte do Diretor José Guerreiro procedeu-se à 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade  

Perante questões colocadas relativamente às atuais obras na escola ESFLG, o Diretor realçou 

a colaboração de três elementos que trabalham na União de freguesias de Carcavelos-Parede 

na ajuda no transporte de mobiliário das salas do 1.º andar dos pavilhões sujeitos a obras. 

Acrescentou que: 

− irá ser feito o pedido de mobiliário à DGEstE; 

− Houve intervenção nos tetos com instalação elétrica que irá proporcionar poupança 

energética; 

− Alguns dos quadros brancos das salas de aula, danificados, serão substituídos. 

A representante da Associação de pais e encarregados de educação da ESFLG apresentou a 

possibilidade dos pais e encarregados de educação colaborarem na colocação de mobiliário no 

interior dos pavilhões após as obras. 

Perante uma questão da situação das casas de banho do jardim de infância de Almirante 

Nunes da Mata, os conselheiros foram informados que irá haver, brevemente, as obras 

necessárias. 
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❖ No Ponto 4 – Aprovação das “Atividades de Enriquecimento Curricular”; 

Após análise do documento, aprovado em C.P. de 6 de julho de 2022, e alguns 

esclarecimentos, efetuados pelo Diretor e pelo representante do município, procedeu-se à 

votação, tendo sido aprovada a planificação das atividades por unanimidade. 

Entre os esclarecimentos, foi realçado que os grupos irão funcionar de forma homogénea – 

grupo turma - e que irão ter a experiência dos vários projetos ou ateliês previstos. O Diretor 

informou que irá manter-se a colaboração com a instituição “ABLA”. 

 

❖ No Ponto 5 – Outros assuntos. 

Neste ponto foi feito um breve balanço e apresentadas sugestões de melhoria relativamente ao 

funcionamento do Conselho Geral (CG) para o próximo ano. As sugestões apontam para uma 

maior divulgação das atividades / reuniões realizadas. Assim, foi proposto que a síntese das 

reuniões, após aprovação, seja divulgada através do envio a todos os professores e através da 

página da escola. 

Houve, igualmente, a proposta de nas aulas, nomeadamente da área de Cidadania, haver uma 

maior sensibilização aos alunos sobre a importância dos órgãos representativos da escola.  

Seguidamente, o Diretor referiu que está em fase de construção o pavilhão de Educação Física 

(EF) na escola de Santo António e agradeceu ao Clube Nacional de Ginástica a grande 

colaboração dada ao agrupamento por ter disponibilizado os seus espaços para a prática da 

disciplina de EF. 

Por fim, as conselheiras Maria Ferreira Andrade, representante dos alunos, e Maria Adelaide 

Ferreira, representante da Associação de pais e encarregados de educação da ESFLG 

informaram que no próximo ano não farão parte do presente CG por deixarem de, 

respetivamente, ser aluna na escola e de ter a sua educanda na presente comunidade escolar. 

O CG agradeceu o grande contributo que tiveram ao longo do mandato e desejou as maiores 

felicidades futuras. 

A sessão foi encerrada às 18h45m. 

 

                                        

 

A Presidente: Ana Paula  

 

 

 

 

 

 

 

 


