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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

 

ATA NÚMERO QUARENTA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

------Aos dez dias do mês de julho 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, Ana Miguel Marques, Manuel Veiga e José António Gomes 

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

1. Apreciação do Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades – PAA;----- 

2.Ratificação dos critérios de organização de horários;-------------------------------------- 

3. Apreciação do Plano de funcionamento das  Atividades de Enriquecimento 

Curricular - AEC;------------------------------------------------------------------------------------ 

4.Avaliação de desempenho do Diretor do Agrupamento de Escolas de Anadia.--------- 

------Os trabalhos iniciaram-se com a Presidente deste órgão a questionar os 

conselheiros se pretendem inserir algum ponto na Ordem de Trabalhos, não existindo 

pontos a acrescentar passa a explicar a situação da Direção do Agrupamento, em 

virtude de não ter sido eleito o Diretor, será a Dgeste a eleger uma CAP. Apesar da 

reunião ocorrida, ainda não há resolução, mas já se encontra encaminhada sendo os 

elementos da dita CAP composta pelos quatro elementos pertencentes à atual 

Direção sem o Diretor Jorge Humberto, acompanhados a docente Catarina Simões (do 

grupo de informática).----------------------------------------------------------------------------- 

-------Após análise e rectificação às atas dos dias 5 e 6 de junho são aprovadas por 

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

1. Apreciação do Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades - PAA;  

------Neste ponto da ordem de trabalhos e tendo em conta que as atividades da 

Educação Pré-Escolar e do 1.º CEB decorreram até mais tarde, estão a ser ultimados 

os relatórios das atividades para elaboração do relatório final do PAA. A Presidente 



deste órgão informou que foi solicitado pelo Diretor que a avaliação do Relatório 

final faça parte da ordem de trabalhos do próximo Conselho Geral. Os presentes 

concordaram.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Diretor refere que o Plano Anual de Atividades cumpriu os objetivos 

inicialmente propostos.---------------------------------------------------------------------------- 

2. Ratificação dos critérios de organização de horários; ---------------------------------- 

-----O Diretor do Agrupamento passa a expor, o discutido em Conselho Pedagógico: 

como se deve proceder relativamente à organização dos horários. Dentro do âmbito 

das suas competências, define os critérios gerais a que obedece a elaboração dos 

horários dos alunos, designadamente:----------------------------------------------------------- 

a) Em relação à hora de início e de termo de cada um dos períodos de funcionamento 

das atividades letivas, manter a horas de início e de termo que estão em vigor este 

ano letivo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Em relação à distribuição dos tempos letivos, assegurando a concentração máxima 

das atividades escolares da turma num só turno do dia. Assim propôs-se que a 

organização dos tempos letivos comporte até três blocos de noventa minutos no 

período da manhã.-------------------------------------------------------------------------------- 

c) Em relação ao limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos 

distintos do dia, nos horários dos alunos, será de cento e sessenta e cinco minutos. O 

período mínimo destinado ao almoço será de sessenta minutos.--------------------------- 

d) Em relação à atribuição dos tempos de disciplinas, cuja carga curricular se 

distribui por três ou menos dias da semana, recomenda-se que se evite dias 

consecutivos e repetição do último período da tarde e do início da manhã para a 

mesma disciplina.--------------------------------------------------------------------------------- 

e) Em relação à distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua 

estrangeira recorda-se que as línguas estrangeiras não devem ser lecionadas em 

tempos letivos consecutivos. Para as aulas de Educação Física, evitar dias 

consecutivos e só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período definido 

para almoço.-------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Em relação à alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de reposição 

das aulas por ausências de docentes decidiu-se que, pontualmente, poderão efetuar-

se alterações aos horários dos alunos para efeito de aulas de substituição, devendo as 

mesmas ser submetidas à aprovação do Diretor.---------------------------------------------- 



g) Em relação à distribuição dos apoios (APA, Gabinetes de Apoio, Preparação para 

exames, …) a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do seu horário semanal, 

os apoios a prestar aos alunos são atribuídos, preferencialmente, aos docentes que 

lecionam as disciplinas da turma e em tempos que não prejudiquem o horário normal 

da turma.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 

ensino básico atento o disposto no artigo 18.º da Portaria n.º 644 -A/2015, de 24 de 

agosto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acrescentam-se os seguintes critérios:---------------------------------------------------------- 

------ Deve ser organizado um conjunto de atividades de natureza lúdica, desportiva, 

cultural, científica ou tecnológica, a desenvolver nos tempos letivos desocupados dos 

alunos por ausência imprevista de professores. Esta organização estaria a cargo dos 

Coordenadores de Departamento/Grupos Disciplinares.------------------------------------- 

------- É permitido o desdobramento de turmas em disciplinas dos ensinos básico e 

secundário, de modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção 

escrita. Os horários das turmas, podem, para tal, conter soluções organizativas 

diversas que podem passar pela marcação de um tempo semanal simultâneo de 

português e de língua(s) estrangeira(s) dividindo-se, nesse tempo, os alunos numa 

lógica de trabalho de oficina.------------------------------------------------------------------- 

------- Os tempos da “Componente Não-Letiva”, que não estejam atribuídos, serão 

colocados em horário do docente de forma a prestar o apoio necessário aos alunos.--- 

------- Sempre que possível deverá fazer-se coincidir um tempo letivo destinado à 

Direção de Turma com um tempo livre do horário dos alunos.------------------------------ 

------- O horário dos docentes poderá ser distribuído pelos vários estabelecimentos de 

ensino do Agrupamento.--------------------------------------------------------------------------- 

- O Docente deverá comunicar ao Diretor, aquando da distribuição do serviço, 

qualquer facto que implique condicionamento na elaboração do seu horário, para ser 

contemplado, se possível.------------------------------------------------------------------------- 

------- Podem ocorrer alterações dos horários dos alunos, no caso dos cursos CEF, 

Profissionais e EFA, para o cumprimento do número de horas constantes no plano 

curricular de formação.--------------------------------------------------------------------------- 



------- O exercício de cargos de coordenação pedagógica nas estruturas de orientação 

educativa e outros devem incluir-se na componente “Não-Letiva de Estabelecimento” 

e nas horas de redução da componente letiva ao abrigo do artigo 79.º do ECD.--------- 

------- Proposta de um tempo para preparação das provas finais do nono ano de 

Português e Matemática e nas disciplinas de exame do secundário, a menos que haja 

pedido de dispensa pelos Encarregados de Educação.---------------------------------------- 

- Apoio ao Estudo (AE), no 5.º e 6.º anos - 2 tempos - ao professor de Português (1 

tempo); e ao professor de Matemática (1 tempo).-------------------------------------------- 

------- A hierarquização da distribuição de serviço é da responsabilidade do Diretor.--- 

------- A distribuição de serviço privilegia a componente Pedagógica em detrimento 

da Administrativa.---------------------------------------------------------------------------------- 

------ A Presidente do Conselho Geral deixa ficar um apelo de recurso às permutas, 

recordando que este ano ocorreu um número significativo de faltas sem os alunos 

terem qualquer vigilância. ------------------------------------------------------------------------ 

-------Os critérios de organização de horários, enviados pelo Conselho Pedagógico, 

foram aprovados por unanimidade.-------------------------------------------------------------- 

3. Apreciação do Plano de funcionamento das  Atividades de Enriquecimento 

Curricular - AEC ------------------------------------------------------------------------------------ 

- O Diretor apresenta proposta de continuidade no Desenvolvimento das atividades de 

enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico:------------------------------------ 

As preferências apontadas para AEC são:-------------------------------------------------------

--------1º e 2º ano - total de cinco tempos:----------------------------------------------------- 

-------dois Tempos - Atividades Físico Motora (repartida em uma hora mais uma hora, 

quando possível);----------------------------------------------------------------------------------- 

-------dois Tempos – Atividade Lúdica e Expressiva (ArTiCiências e Expressão Plástica)- 

-------um Tempo - Educação Musical (preferencialmente) ou Expressão Dramática.----- 

-3º e 4.º anos - total de três tempos:------------------------------------------------------------ 

--------dois Tempos - Atividades Físico Motora (repartida em 1h+1h, quando possível);- 

--------um Tempos - Expressões (Plástica + Dramática)--------------------------------------- 

------- AEC - no horário do aluno: muito preferencialmente, nas duas últimas horas do 

dia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



------- Procurar evitar a meia hora letiva da tarde isolada.---------------------------------- 

-------- Proposta do Plano de funcionamento das AEC foi aprovado por unanimidade.-- 

--------A Conselheira Paula Gama e antes da saída do Diretor, louva as Professoras do 

Agrupamento que realizaram/acompanharam os alunos na viagem a França, pelo 

esforço e bom trabalho demonstrado durante todo o processo.---------------------------- 

--------O Diretor saiu da reunião, passando-se de seguida ao quarto ponto da ordem 

de trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Avaliação de desempenho do Diretor do Agrupamento de Escolas de Anadia------ 

------- A Presidente do Conselho Geral apresenta todos os documentos necessários à 

avaliação do Diretor, passando, deste modo, todo o Conselho Geral a analisar o 

processo para avaliar o Diretor. Realizou-se a avaliação, os documentos referentes ao 

processo seguem em anexo a esta ata.---------------------------------------------------------- 

------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)  

 


