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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

 

ATA NÚMERO TRINTA E SETE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

------Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, na 

sala contígua à Biblioteca da Escola Básica e Secundária de Anadia, reuniram sob a 

presidência de Patrícia Miguel Santos Alves Flores, os elementos do Conselho Geral, à 

exceção de Pedro Vale, Jennifer Pereira, Ângelo Santos, Nuno Simões e José Gomes 

devidamente justificadas e para dar cumprimento à seguinte Ordem de Trabalhos:----------- 

------1. Validação da marcação de férias do Diretor;------------------------------------------------ 

------2. Constituição e análise do processo para eleição do Diretor;------------------------------ 

------Os trabalhos iniciaram-se com a Presidente deste órgão a propor a análise da ata da 

reunião anterior e após terem sido feitas pequenas correções, a mesma foi aprovada por 

unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------  

------Antes de dar início à ordem de trabalho a Presidente Patrícia Flores questionou se 

alguém tem algum ponto prévio a acrescentar à ordem de trabalhos, não havendo 

propostas a Presidente passa a palavra à Conselheira Alexandrina, para a partilha, com 

todo o Conselho Geral de um convite relativo ao jantar comemorativo dos vinte e cinco 

anos da Escola Básica de Vilarinho do Bairro, a decorrer no dia vinte e nove março e outro 

convite para o evento Vilarinho Musical a apresentar no dia quatro de maio, no cineteatro 

Anadia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Diretor apresentou os eventos mais relevantes a ocorrer durante o terceiro período: 

Festa do Agrupamento sendo o tema “Oceanos”, dia trinta de abril (durante a tarde e 

noite) e o Sarau no dia sete de junho, no Pavilhão Multiusos.-------------------------------------- 

-------A Presidente apresentou um ponto prévio relativo à proposta eleitoral do Orçamento 

Participativo de escola para aprovação, sendo os elementos identificados na Escola Básica 

e Secundária de Anadia: as docentes Maria da Graça Antunes Pereira e Natália Paulo Vinhas 

Monteiro, a Presidente da Associação de Estudantes, Ana Miguel Torrão Estima Breda 

Marques e os membros da Associação de Estudantes, Beatriz Ligeiro, 9.º B, Carolina 

Gonçalves, 12.º C, Camila Crispim, 12.º F, Catarina Oliveira, 11.º F, Francisca Marinha, 12.º 



F, Maria Manuel Gonçalves, 11.º B e Ricardo Rei, 12.º A. Na Escola Básica de Vilarinho do 

Bairro a docente Alexandra Gonçalves, coordenadora de Estabelecimento, pelo membro da 

Associação de Estudantes, Pedro Rodrigues, 9.º A, bem como os alunos, Carolina Dreux, 

Ana Rita Alves e João Pedro Pereira todos do 9.º A. A escala de serviço da mesa de voto da 

Escola Básica e Secundária de Anadia ficará a cargo da representante desta Associação, 

com a supervisão da docente Graça Pereira, enquanto coordenadora local do Orçamento 

Participativo das Escolas, bem como do apoio da docente Natália Paulo Vinhas Monteiro. A 

escala de serviço da Escola Básica de Vilarinho do Bairro ficará a cargo da respetiva 

coordenadora, a docente Alexandra Gonçalves. Proposta por todos aprovada.----------------- 

-------Posto isto a Presidente avança para o primeiro ponto da ordem de trabalhos:----------- 

1. Validação da marcação de férias do Diretor; ---------------------------------------------------- 

------Neste ponto da ordem de trabalhos a Presidente apresentou a proposta de mapa de 

férias do Diretor, tendo sido aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

2. Constituição e análise do processo para eleição do Diretor; ---------------------------------

-----A Presidente do Conselho Geral iniciou a expondo a forma de como preparar a abertura 

do concurso para Diretor, apoiando-se na legislação, referiu, de seguida, a necessidade de 

criação da comissão de apreciação das candidaturas. Tendo apresentado alguns 

documentos para análise e possível reformulação para a referida eleição. Assim iniciou 

com a proposta do Aviso de abertura de concurso para Diretor, a Conselheira Paula Gama 

referiu o ponto cinco relativamente às 250 horas da Formação devidamente creditada que 

deveriam solicitar prova das mesmas ao candidato, à qual foi informada que é o que está a 

ser solicitado no aviso de abertura. A Conselheira Joana Trindade questionou quanto ao 

último ponto relativo à entrevista individual, como é que se avalia se o candidato tem 

capacidade de liderança ou não, a Conselheira Paula Gama questionou se as entrevistas 

são gravadas, ao que o conselheiro Carlos Couto referiu que estando as entrevistas restritas 

aos elementos da comissão de avaliação limita muito a avaliação do candidato. Ao que o 

conselheiro Artur Melo refere que, se os restantes elementos do conselho não ficarem 

satisfeitos com o relatório apresentado pela comissão, podem sempre pedir para ouvir os 

candidatos para obterem as respostas que não obtiveram no relatório.------------------------- 

-------O Conselheiro Pedro Batista colocou a questão acerca de quais os elementos que vão 

pertencer à Comissão, tendo em conta ser número ímpar e referiu que se devia 

salvaguardar todos os setores da comunidade escolar representados nessa comissão, 

sobretudo na entrevista. A conselheira Joana Trindade propôs serem convidados alguns 

elementos do conselho a estarem presentes nas entrevistas, não podendo intervir, apenas 

estarem presentes, tendo a Presidente Patrícia Flores esclarecido que o que está na lei é a 



própria comissão que faz toda a análise do processo elaborando um relatório final 

imparcial.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Conselheiro Carlos Couto referiu que os candidatos devem fazer uma carta de 

motivação com o motivo que os leva a concorrer ao cargo de Diretor, passando a 

Presidente Patrícia Flores a explicar que todos os conselheiros vão ter acesso a essa carta 

de motivação e a todo o processo para o cargo de Diretor para análise, além do relatório 

elaborado pela Comissão designada para apreciação das candidaturas e da ata da 

entrevista, acrescentou que, se após todo este processo ainda existirem dúvidas por parte 

de alguns elementos, será sempre possível proceder à audição dos candidatos. A 

Presidente questionou se concordam com o documento para publicação em Diário da 

República, tendo todos os elementos concordado, o documento segue em anexo a esta 

ata.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------A Presidente apresentou uma proposta de requerimento a ser entregue pelos 

candidatos ao cargo de Diretor que ficará disponível na página e na secretaria do 

Agrupamento, tendo sido aprovado, o documento segue em anexo a esta ata.----------------- 

--------O Conselheiro Pedro Silva questionou sobre a possibilidade da gravação das 

entrevistas e a legalidade de ser facultada a todos os conselheiros para uma análise mais 

facilitada de todo o processo, propondo a Presidente a gravação no formato das que 

ocorrem nas reuniões do órgão, salientando que depois da ata aprovada a referida 

gravação é eliminada e desde que aprovada pelos candidatos. Proposta aceite por todos.--- 

-------A Presidente Patrícia Flores apresentou uma proposta de Regulamento para a Eleição 

do Diretor que depois foi aprovada por unanimidade, o documento segue em anexo a esta 

ata.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------De seguida o Conselho Geral tratou de eleger a Comissão de avaliação de acordo com 

as seguintes propostas:------------------------------------------------------------------------------ 

Proposta A : apresentada pelo Conselheiro Carlos Couto – cinco elementos: dois docentes, 

um não docente, um representante dos pais e um representante da comunidade escolar- 

obteve quatro votos--------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta B : apresentada pelo conselheiro Pedro Batista – cinco elementos: dois docentes, 

um não docente, um representante dos pais e um representante da Comunidade escolar 

excetuando este elemento pertencer à Autarquia – obteve quatro votos------------------------ 

Proposta C apresentada pela Presidente do Conselho Geral Patrícia Flores – três elementos: 

dois docentes e um representante dos pais – obteve oito votos------------------------------------ 

--------Antes da nomeação dos elementos da comissão de avaliação a Presidente Patrícia 

Flores questionou se todos concordam com o documento sobre o Regulamento para a 

eleição do Diretor, tendo sido aprovado e, de seguida apresentou o documento relativo aos 



métodos de avaliação das candidaturas estando, igualmente, todos os elementos do 

conselho geral de acordo, os documentos seguem em anexo a esta ata.------------------------- 

--------Os elementos nomeados para a comissão de avaliação são a Presidente do Conselho 

Geral Patrícia Flores pelo cargo que detém e representação dos Pais e Encarregados de 

Educação, e  acordou-se que os dois docentes são os Conselheiros Carlos Couto e Artur 

Melo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Presidente Patrícia Flores pediu uma atenção redobrada para o sigilo relativo ao 

assunto, ficando decidido que cada elemento do Conselho Geral deve levantar os 

documentos referentes a este concurso na secretaria da sede do Agrupamento, devendo 

assinar, registando assim o ato.---------------------------------------------------------------- 

-------A Conselheira Paula Gama tomou a palavra para remeter um agradecimento à 

Câmara Municipal de Anadia pela disponibilização de transporte para a Escola de Vilarinho 

do Bairro. De seguida, referiu os jardins, “mal tratados”, do parque de estacionamento da 

Sede do Agrupamento colocando a possibilidade de serem os alunos nos Projetos de 

cidadania da Escola a participar na limpeza dos mesmos. A Presidente da Associação de 

Estudantes, Ana Miguel Marques informou que a Associação de Estudantes irá reunir para 

motivar os colegas a preservarem a Escola limpa.----------------------------------------------------

-------Finalmente, a Presidente do Conselho Geral agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião.----------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente do Conselho Geral, 

 

__________________________________________ 

(Patrícia Miguel Santos Alves Flores) 

 

 

A Secretária, 

 

___________________________________________ 

(Sandra Maria Ferreira Vieira)  

 


