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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

 

ATA NÚMERO QUARENTA E UM DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

------Aos nove dias do mês de outubro 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, Artur Melo, Manuel Veiga, Silvana Marques, Amália Meneses e Alexandrina 

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

1 - Análise dos recursos dos docentes Carlos Couto e Teresa Carapinha, cumprimento do 

artigo 25ª, do DR nº 26/2012, de 21 de fevereiro.---------------------------------------------------- 

2 - Definir as Linhas Orientadoras para a elaboração do Orçamento;----------------------------- 

3 - Definir as Linhas orientadoras do Planeamento e Execução das Atividades no Domínio da 

Ação Social Escolar;---------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - Definir os critérios para a participação da escola em Atividades Pedagógicas, 

Científicas, Culturais e Desportivas;-------------------------------------------------------------------- 

5 - Apreciar e, eventualmente, aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de 

Atividades.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Os trabalhos iniciaram-se com a Presidente deste órgão a propor o início dos trabalhos 

com o ponto 1 da ordem de trabalhos, uma vez que o Conselheiro Carlos Couto se encontra 

a aguardar no exterior da sala. Deste modo a Presidente do Conselho Geral explica os 

procedimentos a executar em resposta aos recursos apresentados pelos dois docentes do 

Agrupamento. Não sendo a Presidente do Conselho Geral docente no Agrupamento, é 

necessário eleger um conselheiro, docente, em cumprimento do artigo 25º, do DR nº 

26/2012, de 21 de fevereiro. Assim o Conselheiro Carlos Tavares voluntaria-se para o 

trabalho proposto, tendo sido aprovado por unanimidade.----------------------------------------- 

-------Após análise e rectificação a ata do dia 10 de julho é aprovada por unanimidade.------ 

----- De seguida a Presidente do Conselho Geral questiona os conselheiros se pretendem 

inserir algum ponto na Ordem de Trabalhos, passando o Presidente da CAP a expor o 



constrangimento existente durante a hora de almoço nos Centro Escolares de Arcos e 

Avelãs e a respetiva solução: passando os alunos dos 3º e 4º anos, uma vez por semana, a 

almoçar às 13h00. A representante da autarquia, Jennifer Pereira, informa o Conselho 

Geral que a Câmara Municipal não teve conhecimento desta alteração, podendo causar 

alguns constrangimentos com as entidades que detém protocolos com a Câmara. Assim 

ficou decidido que o Agrupamento irá informar oficialmente a Câmara Municipal e 

mediante a aprovação desta, a proposta fica aprovada. ------------------------------------------- 

2. Definir as linhas Orientadoras para a elaboração do Orçamento; -------------------------- 

-------Após proposta apresentada ao Conselho Geral, pela Presidente, Patrícia Flores, e 

após alteração da data, as linhas Orientadoras para a elaboração do Orçamento são 

aprovadas por unanimidade.-------------------------------------------------------------------- 

3. Definir as linhas orientadoras do Planeamento e Execução das Atividades no Domínio 

da Ação Social Escolar ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ A Presidente Patrícia Flores apresenta ao Conselho Geral, a proposta do documento 

baseado no do ano anterior, e que após pequenas retificações foi aprovado por 

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

4.Definir os critérios para a participação da escola em Atividades Pedagógicas, 

Cientificas, Culturais e Desportivas------------------------------------------------------------------- 

-------Após proposta apresentada ao Conselho Geral, pela Presidente, Patricia Flores, do 

documento, são aprovados por unanimidade.--------------------------------------------------------- 

5.Apreciar e, eventualmente, aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de 

Atividades -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da CAP apresenta o relatório final de execução do Plano Anual de 

Atividades, que em resumo foi considerado bem apresentado e estruturado, agradece à 

Câmara Municipal que dá um grande contributo para a realização de muitas das atividades 

apresentadas no relatório. Após algumas retificações é aprovado por unanimidade.--------- 

-------- O Presidente da CAP convida os elementos do Conselho Geral a participar no dia da 

alimentação, a 16 de outubro nos Centros Escolares e EB de Vilarinho do Bairro e no dia 17 

de outubro na EBSA, convida também a participarem no concurso para a criação do 

logotipo. Estende, ainda, o convite para a entrega dos Diplomas aos alunos que 

completaram o 12º no ano letivo 2018/2019, na sala multiusos da EBSA, no dia 19 de 

outubro pelas 9h30.--------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O Conselheiro Pedro Batista questiona o Presidente da CAP sobre a contratação de 

pessoal não docente para o Agrupamento, tendo sido informado da possibilidade de 



aprovarem, em breve, cinco Assistentes Operacionais e sete horas de tarefeiras para o 

Agrupamento e dois novos contratos através da Câmara Municipal.---------------------- 

------- A Conselheira Ana Paula Gama questionou o motivo pelo qual as duas horas de 

Atividade Física das AEC estão  a ser lecionadas seguidas quando as orientação do 

departamento do 1º ciclo bem como as do CG foram no sentido precisamente oposto ou 

seja, serem lecionadas em dias diferentes. O Presidente da CAP ficou de verificar para 

poder esclarecer, o motivo pelo qual isso aconteceu.----------------------------------------------- 

------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)  

 


