A toda a Comunidade Educativa da Escola Básica e Secundária da
Quinta das Flores

Terminado o mandato deste Conselho Geral, cabe-me a mim como
presidente cessante fazer um balanço destes últimos quatro anos.
Podemos afirmar com toda a segurança e certeza ter a nossa Escola
continuado a consolidar-se e a afirmar-se como escola de referência na
cidade de Coimbra.
Foram quatro anos de trabalho árduo, dedicação e, sobretudo, muito
produtivos. A Escola não se centrou sobre si própria, continuou sim, a
abrir-se para a Cidade e para o mundo. São exemplos disto a
colaboração com a Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, e,
com várias outras instituições, nomeadamente a Universidade de
Coimbra, no âmbito dos estágios pedagógicos de Educação Física e de
Português/Francês e do estágio curricular de Psicologia e do Projeto
Softciências da Faculdade de Ciências e Tecnologia. A Escola também
manteve ou estabeleceu novos protocolos e parcerias com a Federação
Portuguesa de Orientação e o Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas
à Saúde (ICNAS). Ainda se referem os inúmeros intercâmbios
internacionais promovidos entre a nossa Escola e outras de vários
países em que alunos, professores e funcionários partilham e adquirem
novas experiências e aprendizagens.
Fruto de um novo quadro legal, solidificou uma relação institucional
muito forte com a Câmara Municipal de Coimbra, a Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), o Centro de Formação (CFAE
Nova Ágora), a Polícia de Segurança Pública (PSP), através do Programa
Escola

Segura

(PES),

Teatrão,

Associação

de

Professores

de

Matemática, Associação Portuguesa de Professores de Francês com os
Projetos “La chanson en scène”, o DELF o DALF, APCC, APPACDM,
Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), Rede de Bibliotecas de Coimbra
(RBC).
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A Escola continuou a manter, também, uma relação de cooperação
institucional com o Centro de Saúde Norton de Matos e com cerca de
quarenta empresas e instituições dos concelhos de Coimbra e limítrofes
no âmbito dos estágios dos Cursos Profissionais.
Somos uma das escolas integrantes do Centro de Formação Nova
Ágora. Este Centro fruto do seu dinamismo tem proporcionado inúmeras
ações de formação para docentes e assistentes técnicos e operacionais.
Visando o enriquecimento curricular, a escola dinamiza um conjunto de
clubes e projetos diversificados, onde os alunos se envolvem e
completam a sua formação curricular. Promoveu intercâmbios com
outras escolas, portuguesas e estrangeiras, organizou visitas de estudo,
desenvolveu atividades diversificadas no âmbito das ciências, das
letras, das artes e do desporto, promovendo diferentes saberes e
levando

os

alunos

ao

aprofundamento

e

alargamento

dos

conhecimentos.
São exemplos destas iniciativas, clubes e projetos: o Clube Europeu, o

European Youth Parliament, o Parlamento dos Jovens, a Euroescola, os
Intercâmbios bilaterais no âmbito dos Projetos Erasmus+, eTwinning,
Desporto Escolar, Clube de Francês, Projeto Cultural de Escola, Plano
Nacional das Artes, Plano Nacional de Cinema, Plano Nacional de
Leitura, Clube Ciência Viva, Clube de Rádio, Clube Multimédia, Projeto
“Vence a Inércia”, Projeto “Célula de Artes”, Clube Ciência Viva, Projeto
Charcos com Vida, Clube de Rádio, Grupo de Teatro “Hybris” e Clube de
Alemão. Pela sua peculiaridade e singularidade destaco as “Flores da
Quinta”, clube de todos os professores e funcionários aposentados que
se reúnem semanalmente na escola para atividades artísticas seguida
de almoço na cantina e o projeto solidário “A Escola é o Nosso Bairro”.
Para melhorar o desempenho escolar, a Escola ofereceu ainda
estruturas de apoio ao estudo de caráter regular e permanente. É o caso
da Sala de Estudo, que conta com a colaboração de docentes dos
diferentes grupos disciplinares e estruturas mais elaboradas, dedicadas
ao apoio ao estudo de Português, Inglês, Física e Química e Matemática.
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Como meio de prevenção e de controlo de situações de indisciplina, a
Escola dispõe do Gabinete de Mediação Disciplinar que funciona
diariamente durante todas as horas letivas. A Escola dispõe ainda de
Serviços de Psicologia e Orientação. Recentemente passaram a ser
duas psicólogas adstritas a este serviço.
A Mediateca/Biblioteca escolar continuou a prestar um serviço
altamente meritório que, para além do que é espectável numa biblioteca,
promovendo inúmeros concursos e atividades.
Salienta-se também o importante papel da equipa de professores que
prestam serviço no Ensino Especial, no acompanhamento e apoio a
muitos dos nossos alunos. O seu trabalho e dedicação têm sido
extremamente relevante para todos aqueles alunos que beneficiam do
seu auxílio.
Os cursos profissionais oferecidos estão alinhados com o Quadro de
Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a
Formação Profissionais (EQAVET).
Nestes quatro anos continuou a consolidação do projeto desenvolvido
pela nossa Escola e pela Escola Artística do Conservatório de Música de
Coimbra. Este projeto continua a ser único no País e é imperioso que
continue a ser acarinhado por todos nós.
Em maio de 2019, tivemos a visita do Premio Nobel da Paz D. Ximenes
Belo para um encontro seguido de palestra cujo fim foi a angariação de
fundos para a reabilitação da Escola do Reino de Kalicai, Timor Leste.
Em maio de 2021, foi reeleito por unanimidade para um segundo
mandato o Senhor Eng. Lúcio Pratas. Este resultado espelha a
satisfação e o reconhecimento do Conselho Geral pelo trabalho
desenvolvido pelo Diretor e equipa durante o seu primeiro mandato.
Coincidindo com o novo mandato do Diretor entrou em vigor o novo
Projeto Educativo da Escola. Neste documento, a Escola entendeu que
já não era suficiente estabelecer metas de sucesso educativo para cada
disciplina e ano de escolaridade, classificações superiores a três
valores para o Ensino Básico e dez valores para o Ensino Secundário, foi
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mais ambiciosa e estabeleceu aquilo que chamou metas de qualidade do
sucesso

educativo,

em

que

cada

grupo

disciplinar

definiu

a

percentagem de alunos, por disciplina e ano de escolaridade, que
deviam alcançar níveis de quatro valores ou mais para o Ensino Básico e
catorze valores ou mais para o Ensino Secundário.
Mas nem tudo foram rosas, houve alguns espinhos que se atravessaram
pelo caminho.
Durante a pandemia da COVID 19 e devido à declaração do estado de
emergência, com fundamento na verificação de uma situação de
calamidade pública, a Escola foi uma das três escolas do Concelho de
Coimbra que se manteve aberta diariamente para receber os filhos de
pessoal médico, de forças de segurança, forças armadas e de outras
profissões empenhadas no combate à pandemia Covid-19. A Escola
serviu cerca de duzentas e cinquenta refeições por dia, sete dias por
semana, inclusivamente na Sexta-Feira Santa e dia de Páscoa de 2020.
Estas refeições destinam-se a alunos do escalão A (SASE) e à
comunidade dos sem-abrigo do Concelho de Coimbra. Trabalharam
diariamente na Escola quatro assistentes operacionais com uma escala
organizada

pela

Encarregada

Operacional

assegurando

as

comunicações da Escola e a limpeza das suas áreas mais sensíveis da
escola, nomeadamente secretaria, salas da direção, PBX e Hall de
entrada. No que concerne aos Assistentes Técnicos, com escala de
presença na escola e de teletrabalho elaborada pela Coordenadora
Técnica, asseguram todo o serviço administrativo da escola.
As tarefas descritas anteriormente, foram também assumidas pelos
elementos da Direção anterior, não tendo sido necessário recorrer a
outros docentes, apesar de inúmeros professores terem manifestado a
sua disponibilidade. Durante este período crítico, houve sempre uma
excelente colaboração e entendimento entre a Direção da Escola e dos
Presidentes do Conselho Geral e da Associação de Pais e Encarregados
de Educação. Houve também uma estreita e cuidadosa articulação entre
as Direções das duas Escolas, Conservatório de Música de Coimbra e
Quinta das Flores.
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Durante todo o período do ensino à distância o corpo docente continuou
a ministrar e a assegurar todo o processo de ensino-aprendizagem. Este
trabalho e dedicação dos professores foi louvado pelo Diretor em
reunião de Conselho Geral.
Um dos maiores constrangimentos com que a Escola se debate
diariamente é a manifesta e insuficiente fonte de recursos financeiros. O
orçamento mensal que o Ministério da Educação atribui à Escola é de
cerca de 680€ para fazer face a todas as despesas e necessidades
permanentes de que uma escola da nossa dimensão e dinamismo
necessita.
Voltando a aspetos mais positivos, saliento o facto que em setembro
deste ano foram testados à COVID 19 todos os docentes, assistentes
técnicos e operacionais e todos os alunos dos Ensino Básico (3º ciclo) e
Secundário, com a devida autorização dos seus encarregados de
educação. Saliento o facto de não ter havido nenhum teste positivo.
Enalteço o trabalho notável desenvolvido diariamente por todos os
professores que têm ou tiveram responsabilidades nos órgãos de
direcção, administração e gestão bem como nas estruturas de
coordenação educativas e de supervisão educativas. Reconheço o papel
desenvolvido pelos

Diretores

de

Turma,

nas

suas

funções de

interlocutores privilegiados entre os seus alunos, colegas do Conselho
de Turma e com os respectivos agregados familiares, no sentido de
adotarem

medidas

tendentes

à

melhoria

das

condições

de

aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo. A todos os
docentes que pertencem ou pertenceram ao Conselho Pedagógico, aos
anteriores e atuais Coordenadores dos Departamentos Curriculares e
dos

Grupos

Disciplinares,

aos

Coordenadores

de

Ciclo,

aos

Coordenadores de Cursos Profissionais, aos Tutores, à Coordenação do
Secretariado de Exames e respectivas equipas (Exames, Aplicações,
Termos e Reapreciações), a todos vós o meu profundo reconhecimento
e agradecimento pelo vosso trabalho e dedicação.
Todas as tarefas, realizações, atividades e projetos antes referidos não
teriam sido possíveis sem o profissionalismo, trabalho, empenho,
5

dedicação, entusiasmo de todos os que nelas investiram o seu tempo e
trabalho para o engrandecimento da nossa Escola. A todos Vós alunos,
professores,

assistentes

técnicos

e

operacionais,

membros das

Direções das Associações de Estudantes e de Pais e Encarregados de
Educação que ao longo destes quatro anos estiveram sempre ativas e
participativas na vida da Escola, o meu muito obrigado. Uma palavra
muito especial a todos os professores, assistentes técnicos e
operacionais que se aposentaram neste período de quatro anos. O seu
contributo foi essencial para a qualidade e afirmação da nossa Escola.
Uma palavra muito especial para as equipas de Autoavaliação da Escola
que assessoraram o Conselho Geral e que muito contribuíram com o seu
trabalho de levantamento, interpretação e divulgação dos resultados
académicos, no sentido de promover a melhoria da qualidade da Escola,
no âmbito do Projeto Educativo.
Não posso acabar este balanço sem salientar e agradecer o trabalho
excecional desenvolvido diariamente, fins de semanas e feriados
incluídos, pelo nosso Diretor e restantes elementos da sua equipa.
Nunca a expressão “Homem certo no lugar certo” foi tão bem aplicada.
O Eng. Lúcio Pratas é definitivamente o timoneiro desta nossa
embarcação
Por fim, uma palavra muito especial ao meu antecessor, José Manuel
Relvas da Paz Olímpio, e a todos os conselheiros que, ao longo deste
período, contribuíram com as suas ideias e bom senso para a definição
das linhas orientadoras da atividade da Escola e, ainda, para o seu
engrandecimento, através do seu empenho e dedicação.
A todos Vós o meu muito obrigado.

Paulo Jorge Trindade da Cruz Sá Furtado

Coimbra, dezembro de 2021
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