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ATA NÚMERO VINTE E SEIS DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

------Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas, 

reuniram na Sala de Reuniões (1D04) da Escola Básica e Secundária de Anadia, sob a 

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

dos representantes da Câmara Teresa Belém Cardoso, António Carvalho, do representante da 

CPCJ João Paulo Anjos e do representante dos docentes Pedro Vale, sendo as suas faltas 

devidamente justificadas.------------------------------------------------------------------------------------- 

----Iniciaram-se os trabalhos com a aprovação da ata da reunião do dia seis de março. A 

Presidente do Conselho Geral perguntou se alguém tinha alguma sugestão, tendo o 

representante do pessoal não docente, Pedro Silva, pedido que no primeiro parágrafo fossem 

acrescentados os nomes dos representantes das entidades cooptadas e na página três sugeriu que 

a representante dos alunos Carolina Oliveira fosse apenas referida por um nome e não por três 

diferentes como estava no texto e, ainda, que fosse introduzido o nome com sobrenome da 

representante do pessoal não docente na comissão permanente do Conselho Geral, Maria 

Amália Meneses, o qual não constava.--------------------------------------------------------------------- 

Foi então aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior.--------------------------------------- 

------A Presidente perguntou se antes de se iniciar a Ordem de Trabalhos algum dos presentes 

pretendia introduzir algum outro assunto/tema. Interveio a professora Alexandrina Leitão para, 

em nome da representante do “Programa Educação para a Saúde” na escola de Vilarinho do 

Bairro, convidar todos os presentes a estarem presentes no dia quatro de maio, pelas onze horas, 

para a atividade “Caminhada pelo Coração”, tendo o Diretor informado que a mesma estava 

publicada na página da Escola.------------------------------------------------------------------------------ 

------A Presidente do Conselho Geral passou depois a ler a convocatória, com a ordem de 

trabalhos para a reunião, a qual constava de quatro pontos, os quais vão abaixo descriminados.--

------Ponto um – Aprovar o Relatório de Contas de Gerência.------------------------------------------ 

------Ponto dois – Apreciar a execução do Projeto Educativo.-------------------------------------

Ponto três – Apreciar a execução do Plano Anual de Atividades.-------------------------------------- 

-----Ponto quatro – Apreciar os resultados da Autoavaliação.-------------------------------------------

-----Passou-se ao ponto um tendo a Presidente informado que tinha convidado a Chefe de 

Serviços de Administração Escolar, Maria Liseta Almeida, por fazer parte do Conselho 

Administrativo e o Assistente Técnico Pedro Patrício para apresentarem o documento em 

análise e tirarem algumas dúvidas que fossem surgindo. Pediu pois autorização para que ambos 

se juntassem à reunião. O Diretor apresentou um memorando para melhor entendimento dos 

membros não familiarizados com alguns termos que iria utilizar, desde logo “Fontes de 

Financiamento” de onde provêem as receitas do orçamento do Agrupamento especificando as 
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FoFi-Fonte de Financiamento cento e onze, cento e dezanove e cento e vinte e três e que no 

lado das despesas as mesmas se agrupam por atividades: cento e noventa – ensino pré-escolar; 

cento e noventa e um – ensino do primeiro ciclo; cento e noventa e dois – ensino do segundo e 

terceiro ciclos e secundário; cento e noventa e sete – atividades não letivas como o Desporto 

Escolar; cento e noventa e nove –Educação Especial. Afirmou que do lado das fontes de 

financiamento a cento e onze, que vem do Orçamento Geral do Estado, constituía o grosso do 

Orçamento, salientando que era dali que se pagavam os vencimentos do pessoal, a cento e 

dezanove dizia respeito a transferências entre Organismos e a cento e vinte e três às verbas 

geradas pelo próprio Agrupamento, como as receitas do bufete, do refeitório e da papelaria e na 

cento e vinte e nove as receitas provenientes de verbas atribuídas pela Autarquia destinadas à 

Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo, a duzentos e quarenta e dois que eram verbas do 

Fundo Social Europeu para os Cursos Profissionais e a duzentos e oitenta vindas de fundos 

comunitários para programas como o “Erasmus”.-------------------------------------------------------- 

------A educadora Fernanda Pereira interveio para perguntar acerca dos graus de execução, 

salientando que nos vencimentos existia um grau de cem por cento o que era compreensível e 

noutros itens havia “noventa e tal” e noutros “trinta e tal” perguntando se as verbas podiam 

transitar de um ano para outro ou eventualmente serem mexidas entre rubricas. Foi-lhe 

explicado que tal decorria entre o efetivamente gasto e aquilo que estava orçamentado e que, 

portanto, aquele era o grau de execução, confirmado pelo assistente técnico Pedro Patrício, que 

esclareceu que dentro do princípio da prudência a questão das despesas públicas apontava que 

não havendo necessidade de se gastar não se gastava. Referiu que existindo nas Fofi cento e 

vinte e três, cento e vinte e nove e duzentos e quarenta e dois normalmente existe a 

possibilidade de se gastar no ano seguinte depois de cumpridos os trâmites legais. Esclareceu 

também que o grau de execução tinha a ver com o orçamento que se planeou, sendo uma 

questão de previsão, que estava sujeita a modificações, podendo prever-se a mais ou a menos e 

ai poderiam ser feitas alterações orçamentais. Disse que era natural que existissem saldos 

nalgumas rubricas fruto de uma contenção nas despesas ou mesmo fruto da análise de despesas 

que se mostravam não ser necessárias. Interveio o Diretor para referir o caso das comunicações 

e transportes que poderiam ser pagas por várias fontes, já que essas rubricas poderiam existir em 

diferentes Fofi e que se o grau de execução era baixo tal era excelente e que havia que perceber 

se o dinheiro em saldo era devolvido ao Estado ou se ficava no Agrupamento e transitava. A 

educadora Fernanda Pereira perguntou se em relação ao material de escritório, de cultura e 

recreio havendo uma verba atribuída num determinado ano e o grau de execução fosse baixo e 

ela transitasse para o ano seguinte e nesse ano o grau fosse outra vez baixo se não seria 

diminuída a verba a atribuir. Foi-lhe respondido que não, pois aquelas verbas provinham do 

orçamento privativo. O professor Carlos Couto disse, sobre as verbas que retornavam ou não, 

que o Coordenador do Desporto Escolar o informara que existia uma verba de novecentos e 

cinquenta e sete euros que fora devolvida, questionando se havia indicação que ela tivesse 

voltado para o Agrupamento. O assistente técnico respondeu que sim, dado já existirem 

indicações superiores pelo que logo que houvesse autorização ela estaria disponível. O 

assistente técnico acrescentou, relativamente à questão da educadora Fernanda Pereira, que 

aquela Fofi dizia respeito aos subsídios de expediente e limpeza dos jardins-de-infância e 

escolas do primeiro ciclo, pelo que não existindo relação de necessidades vindas daqueles 

estabelecimentos não havia requisições e não se gastando aquelas verbas  transitavam de um ano 

para o outro ficando na conta corrente de cada sala/escola.--------------------------------------------- 

------O Diretor referiu ainda:“ No presente, estamos a funcionar com o duodécimo do orçamento 

do ano anterior, aguardando a aprovação do projeto de orçamento deste ano económico. Se  
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houvesse cortes no orçamento do Agrupamento, como estavam a funcionar com base nos 

duodécimos do ano anterior teriam que existir correcções e daí a reserva face às propostas 

recebidas para viagens de estudo.--------------------------------------------------------------------------- 

------ Na página oito encontra-se discriminado o saldo de gerência do ano económico em 

análise, para o qual, na página nove, apresentamos um quadro mais detalhado, sobre a origem 

de cada saldo e de cada fonte de financiamento/atividade, nas contas Conselho Administrativo 

(CA) e Ação Social Escolar (ASE).------------------------------------------------------------------------- 

------ Mantem-se uma especial atenção para os alunos com dificuldades económicas, na 

comparticipação das viagens de estudo, a saber:  vinte euros para o escalão A e dez euros para o 

escalão B, bem como a comparticipação nos pequenos-almoços e lanches (para os alunos em 

que foram diagnosticadas outras carências). -------------------------------------------------------------- 

------ O excedente da liquidez da papelaria foi afeto à compra de livros e outros investimentos 

para as nossas bibliotecas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ A contratação pública para bens e serviços tem sido objeto de ajustes diretos na plataforma 

das compras públicas/acordos de quadro, contribuindo para uma maior eficiência/eficácia na 

aquisição dos mesmos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Foi possível dar cumprimento a todos os compromissos orçamentais das atividades 

previstas no Plano Anual de Atividades, onde se inclui as visitas de estudo. ------------------------- 

------ Tendo em conta esta nova realidade, de um novo estabelecimento de ensino, que nos 

provocou alguma preocupação no crescimento das despesas, e dando cumprimento à norma de 

controlo interno, podemos concluir que as despesas estão perfeitamente controladas. Não 

obstante, é preciso ter em conta que as despesas podem crescer, assim como o orçamento a 

aprovar pode vir a ser reduzido — o que implica que os compromissos a assumir têm de ser 

devidamente acautelados, com vista a manter este princípio de boa gestão. O que significa que 

devemos ter a preocupação em reduzir despesas supérfluas e em prol de despesas de proveito 

maior, isto é, ter em consideração as prioridades que definem as nossas políticas educativas 

(cuja orientação se encontra no nosso Projeto Educativo)”.--------------------------------------------- 

------Depois, o Diretor disse que estava aberto a outras questões, bem como os assistentes 

técnicos estariam disponíveis para outros esclarecimentos. O professor Carlos Couto perguntou 

a que se reportava a designação “Outros bens e outros serviços” tendo Pedro Patrício 

respondido que se referia a “classes residuais”, aquilo que não cabia noutras rubricas 

orçamentais era aí incluído. O professor Carlos Couto apontou, na página vinte e oito, todas as 

rubricas “Outras” explicando o assistente técnico Pedro Patrício que diziam respeito a 

transferências para famílias de alunos que apresentavam despesas consideradas elegíveis. O 

professor Carlos Couto perguntou depois se a rubrica “Encargos com instalações” diziam 

respeito a luz e água, tendo também perguntado pela renda do Pavilhão de Vilarinho do Bairro e 

em que rubrica ele aparecia, sendo respondido que estava incluído na rubrica “Outros serviços” 

e que dos dez mil euros ali incluídos, cinco mil eram para esse arrendamento. Perguntou o 

professor Carlos Couto se a associação que geria o Pavilhão passava recibo, sendo-lhe 

respondido que sim mas que no presente ano, vinham a registar-se dificuldades, a esse nível, 

desde janeiro. O professor Carlos Couto perguntou se não tinha sido feito nada desde então, 

respondendo a Chefe de Serviços de Administração Escolar que já tinham sido feitos contactos, 

inclusive através de email. O professor Carlos Couto esclareceu que estavam com dificuldades 

na gestão do Pavilhão, que o mesmo tinha problemas na limpeza, nos tacos, na segurança, que o 

mesmo parecia quase estar ao abandono e que achava estranho que se gastasse tanto dinheiro e 

não estivessem a ser passados os recibos. O Diretor afirmou que tinha a noção que a situação se 

estava a agravar, tendo a Chefe de Serviços de Administração Escolar e o assistente técnico 
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informado que aquele dinheiro era requisitado com base na mancha horária de ocupação 

daquele espaço, esclarecendo que o preço por hora era o acordado através de protocolo e que as 

verbas vinham uma da parte do Orçamento Geral do Estado e outra do Desporto Escolar, já que 

o mesmo também era usado, em parte, pelo Desporto Escolar. Foram também os presentes 

informados que os pagamentos estavam feitos de janeiro a dezembro de dois mil e quinze e que 

o representante da associação tinha vindo à escola para passar os recibos mas que por motivos 

de força maior tinha havido um desencontro. Foi ainda informado que no corrente ano ainda não 

houvera qualquer pagamento. O Diretor afirmou que tinham sido feitas diligências, que a 

Coordenadora da Escola Básica de Vilarinho do Bairro estava ao corrente e que existia um 

protocolo que era necessário começar a exigir que fosse cumprido, acrescentando que o 

preocupava para já era a questão da conservação do edifício, referindo vários aspectos 

negativos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Interveio então a representante da Unidade de Cuidados na Comunidade, enfermeira 

Silvana Marques, para perguntar, referindo-se à página dez do Balancete, se relativamente a 

alunos com Necessidades Educativas Especiais – “NEE”, não havia despesas com os mesmos, 

sendo-lhe respondido que ao nível da Ação Social Escolar – “ASE” havia com o transporte de 

alguns alunos, através do transporte diário em táxi. Foi ainda dito que pela atividade cento e 

noventa e nove tinham vindo verbas para adquirir material informático, sendo as mesmas 

individualizadas por aluno, em função do seu problema específico. Perguntou a enfermeira 

Silvana Marques quanto tinha sido o orçamento para essas crianças. Foi informada que tinham 

sido mil seiscentos e oitenta e quatro euros na parte das despesas correntes e dois mil 

quatrocentos e trinta e três euros na parte de despesas de capital. A enfermeira Silvana Marques 

perguntou, por último, se tinha havido alguma indicação de que houvesse um reforço daquela 

verba, sendo-lhe dito que não. O professor Carlos Couto interveio para questionar se ao nível 

dos cursos vocacionais e profissionais se podiam gastar cinco mil euros em publicidade quando 

as prioridades daqueles cursos não eram aquelas, referindo os aspetos valorizados pelo 

regulamento do POCH e afirmando que as visitas de estudo para aqueles cursos tinham sido 

suspensas. Respondeu a Chefe dos Serviços de Administração Escolar que isso se passara a 

nível do décimo ano pois ainda não tinham recebido verbas e que nos outros anos o orçamento 

do Agrupamento estava a custear as despesas com visitas de estudo e aquisição de material, 

tendo também recordado que os cursos vocacionais não tinham verbas para eles. O professor 

Carlos voltou a perguntar se se podia gastar aquele montante, que achava elevado, e em 

particular por não ser aplicado nos alunos, tendo o assistente técnico respondido que isso se 

devia à participação na “Feira do Vinho e da Vinha” e de algumas iniciativas. O Diretor 

acrescentou  que também com a presença em jornais, referindo serem verbas que já estavam 

destinadas e que era necessário rentabilizar, reforçando a Chefe de Serviços de Administração 

Escolar que eram verbas em rubricas destinadas para esse efeito. ------------------------------------- 

------Terminou a Presidente do Conselho Geral por agradecer a presença dos dois elementos e 

pelos seus esclarecimentos, tendo sido de seguida votado o “Relatório de Contas de Gerência” 

que foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------- 

------Passou-se de seguida ao ponto dois da Ordem de Trabalhos, “Apreciar a execução do 

Projeto Educativo” tendo a Presidente começado por referir os princípios orientadores do 

mesmo, esclarecendo que no Projeto Educativo entende-se a missão como uma orientação 

sólida e eficaz, no que respeita a uma linha de atuação, na prestação de um serviço adequado à 

Comunidade, nomeadamente valorizando a instituição Escola, enquanto portadora de saberes e 

conhecimentos, no fomento e aquisição de competências essenciais a uma formação ao longo da 

vida, tendo subjacentes o empenho e responsabilidade em todos os serviços educativos. A 
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promoção dos valores da disciplina, respeito mútuo, solidariedade, tolerância, autonomia e 

esforço como elementos essenciais na construção do conhecimento, acreditando levar a uma 

formação integral para a cidadania participativa. Com ele pretende-se a satisfação cabal 

intraescola (daqueles que participam ativamente no processo) e sociedade (enquanto recetáculo 

dos jovens formados no nosso Agrupamento).------------------------------------------------------------ 

-----Assim constam no Projecto Educativo grandes eixos estruturantes com cinco objetivos: 

Aprendizagens e Promoção do Sucesso Educativo; Organização Pedagógica; Promoção de uma 

cidadania ativa e implementação de projetos; Recursos humanos. A formação e a avaliação; 

Recursos físicos e materiais. Otimização dos espaços/recursos escolares.”--------------------------- 

------Passou a palavra ao Diretor, afirmando que tinham sido muitas as ações executadas durante 

aquele ciclo de gestão e que aquele relatório procurava fazer um apanhado de tudo que tinha 

sido implementado. Disse que nele estava estabelecida a permuta de aula sempre que possível, 

para que os alunos não fossem prejudicados e que era um instrumento que se estava a aplicar 

naquele domínio. Informou que apostavam em novos projetos mas que também continuavam a 

incentivar os atuais, como o “PES”, o “GIC”, o jornal “O Ciclista”, o “Cantinho dos Afetos” 

etc, atividades extracurriculares como dança, guitarra, teatro, ressaltando as grandes revelações 

que tinham surgido na festa do Agrupamento. Informou ainda que se tinha participado em 

atividades/eventos promovidos pela “sociedade civil”. Salientou também os laços de cooperação 

com outras instituições como a Câmara Municipal, várias IPSS de modo a poderem 

proporcionar aos alunos a prática simulada em contexto de trabalho, vulgo estágios, para alunos 

dos cursos profissionais, vocacionais e da educação especial, através dos PIT – “Planos 

Individuais de Transição”, salientando a excelente parceria com o tecido empresarial e 

institucional. No capítulo quatro realçou as ações de formação realizadas para assistentes 

operacionais, as reuniões intercalares para análise das situações, reuniões com todos os 

delegados de turma realizadas na sede e a intenção de fazer em Vilarinho do Bairro. Afirmou 

que o “ponto um” era fulcral a “Aprendizagem e o sucesso Educativo” e que era ali que queriam 

focar as atenções. Referiu que estando no final do ano teria que ser feita a análise dos resultados 

escolares e que seria importante acrescentar novas estratégias para o novo ano letivo no sentido 

da melhoria. A educadora Fernanda Pereira colocou uma questão sobre um tema aflorado na 

página três que era a questão da minimização da indisciplina perguntando se tinham dados que 

permitiam uma comparação entre o início do ano e o momento ou entre anos. O Diretor 

respondeu que a regra era que nada ficasse por resolver e que havia casos em que eram 

necessárias negociações, mediações que muitas vezes contribuíam para a redução de casos de 

indisciplina, havendo casos mais difíceis de resolver porque do lado dos pais nem sempre 

sentiam a capacidade para colaborar com a Direção nas intervenções que eram necessárias, por 

questões familiares, sociais e/ou económicas. Disse que, com a criação do “Gabinete de 

Mediação Disciplinar” procurou-se criar uma secção que desse apoio, que tivesse mais tempo 

disponível para fazer a comunicação com as famílias e pudesse ajudá-las. Realçou que tinham 

condições para fazer o seu tratamento estatístico e que o iriam fazer no final do ano. A 

representante dos pais Ana Paula Gama interveio para referir que na página um do documento 

se referia que foram “… constituídas turmas de distribuição harmoniosa e equitativa de todos os 

alunos” questionando o Diretor como é que tinham aquela perceção, obtendo como resposta que 

existiam princípios orientadores da organização das turmas como o número de repetentes, as 

idades. A representante dos pais perguntou se a perceção da distribuição harmoniosa era apenas 

da Direção ou se era o sentir da Escola que os alunos estavam bem distribuídos, respondendo o 

Diretor que o que tinha de “feedback” dos pais, pensando numa escola integradora, achava que 

aquele tipo de distribuição é a que vai melhor ao encontro desse desejo, mas que do ponto de 
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vista dos pais cujos filhos são excelentes alunos gostariam de uma escola mais seletiva, 

sublinhando que existiam linhas orientadoras que são aprovadas e que o fator geográfico podia 

desvirtuar aquele princípio. O professor Carlos Couto interveio para relativamente ao ponto 

cinco, os “Recursos físicos e materiais”, agradecer em nome do grupo de Educação Física toda a 

disponibilidade da Câmara Municipal nos espaços físicos e nos transportes e para pedir que 

houvesse uma reunião entre a Câmara, a Parque Escolar, o representante – professor Francisco 

Gradeço e a Direção para se protocolar de forma definitiva a ocupação dos espaços, tendo o 

Diretor respondido que já estava protocolado por um ano, a cedência de espaços, de acordo com 

o mapa que estava previamente elaborado pelo grupo disciplinar, sendo o campo de jogos 

sintético, piscinas e, para grandes eventos, o multiusos, havendo lugar para situações de exceção 

cujas requisições feitas tinham sempre sido concedidas. O professor Carlos Couto perguntou se 

era renovável automaticamente sendo-lhe sido dito pelo Diretor que não, pedindo que se 

antecipasse para o próximo ano letivo para evitar a confusão inicial. Falou o representante da 

Câmara Ângelo Santos para afirmar que a ideia do corrente ano e o trabalho que tinha sido feito 

estava a “pilotar” o trabalho a fazer para o próximo ano e que poderiam aperfeiçoar o protocolo, 

tendo dito ainda que a Câmara tinha feito um esforço, indo mesmo até ao limite, de forma a 

garantir a qualidade na oferta “extra escola”. Os espaços usados como a piscina, sintéticos, têm 

necessidade da manutenção e limpeza a ser consideradas, mas afirmando que não tinha tido 

nenhum “feedback” de que algo tivesse corrido mal quer na sua utilização ou em termos 

disciplinares dentro dos espaços municipais. Aproveitou também para em nome da Presidente 

da Câmara dar os parabéns pela realização da Festa do Agrupamento de Escolas e que tinham 

ficado sensibilizados pelo que se tinha feito. Perguntou a representante dos pais/encarregados de 

educação Ana Paula Gama por que razão, com tantas instalações, os alunos às vezes não tinham 

aulas de Educação Física quando estava a chover. O professor Carlos Couto explicou que 

quando chovia muito o pavilhão não podia ser usado porque entra água pelas laterais e não é 

seguro e o espaço exterior, se chovesse de manhã, ficava inutilizável o dia todo por ser muito 

escorregadio e muito perigoso. O Diretor informou que já tinham reportado aquelas situações, 

inclusive com imagens, e que já tinham solicitado e continuavam a insistir que a Parque Escolar, 

juntamente com uma equipa técnica, viesse perante a Direção justificar tecnicamente que aquele 

campo era impraticável em tempo húmido ou de chuva.O professor Carlos Couto referiu que 

não compreendia porque não se tinha gasto um pouco mais a tapar aquele espaço numa obra tão 

cara e referiu que o muro que separava o campo de jogos e a parte de baixo, embora segundo 

um engenheiro da Parque Escolar em termos de altura cumprisse o que estava na lei, era 

demasiado perigoso para os alunos que podiam cair e que urgia colocar ali uma barreira, mesmo 

que fosse contra a ideia da Parque Escolar, pois poderia ocorrer uma queda tendo o Diretor 

concordado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A título de conclusão, a Presidente do Conselho Geral expôs então que tinham um 

balanço que apresentava que os objetivos estavam a ser atingidos mas que tinham ali algumas 

chamadas de atenção muito importantes, concretamente, sobre segurança e proteção e uma boa 

notícia de que nada tinha acontecido de desagradável nas instalações municipais.---------------- 

------Passou-se então ao ponto três da Ordem de Trabalho “Apreciação do Plano Anual de 

Atividades” tendo a Presidente mencionado que o mesmo é um documento de planeamento que 

define os objetivos, a organização e a programação das atividades a desenvolver ao longo do 

ano letivo que tem que identificar os recursos envolvidos na sua realização e referiu que tinha 

sido enviada a todos uma senha de acesso para na página do Agrupamento poderem ter acesso 

às atividades e aos relatórios. Afirmou que da análise do que tinha feito, verificara que existiam 

cento e setenta e uma atividades inseridas, o que lhe parecera muito bem, destas noventa e cinco 
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aprovadas, contudo, por exemplo a atividade com o código noventa e seis que tinha como título 

“Visita de estudo à Viarco e Praia de Lavadores” com data de realização dezoito de março não 

estava aprovada; e outra coisa que lhe chamara a atenção é que apenas contava oito relatórios 

para cerca de noventa que já tinham sido realizadas até ao final do segundo período. O Diretor 

passou a explicar que tudo aquilo se justificava pela implementação da plataforma digital que só 

tinha aparecido no segundo período. Disse que anteriormente as atividades eram propostas, 

analisadas e depois aprovadas e que ficavam em ficheiro “Word” sendo depois feita uma 

exaustiva compilação de todas as atividades e que se tinha procurado informatizar e criar uma 

ferramenta mais eficiente para o tratamento e análise dos dados, tendo sido solicitado no 

segundo período aos Coordenadores que lançassem as atividades. Só no início do terceiro 

período tinham começado a constatar alguma dificuldade, pois haviam atividades que foram 

inseridas umas que eram para fazer e outras já feitas e que estava a ser feito o trabalho de 

análise das atividades já aprovadas tendo percebido que no arranque do novo ano letivo nada 

daquilo iria acontecer porque iriam começar a ser lançadas desde que em Conselho Pedagógico 

fossem analisadas e aprovadas. Disse que no final do ano tudo teria que estar fechado e que ai já 

teriam mais informação para fazer um tratamento de dados. Reforçou que era uma mais-valia ter 

aquela ferramenta para análise, reflexão e conclusões do Plano anual de Atividades. O Diretor 

passou então a referir a título informativo alguns dados quantitativos e qualitativos do PAA, na 

versão disponível nesta data.-------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Presidente do Conselho Geral perguntou então se alguém tinha algumas sugestões 

tendo o professor Artur Melo dito que achava o documento esclarecedor mas que gostaria de ter 

garantias de melhoria na emissão dos relatórios. Destacou dois aspetos importantes: o tempo 

para emissão dos mesmos por partes dos Coordenadores, professores ou organizadores e que se 

não existia prazo achava que devia haver e quem se responsabilizaria pela verificação se os 

relatórios estão ou não feitos dizendo que devia haver uma pessoa responsável por isso, 

reafirmando que gostaria de ter a garantia que no futuro a emissão dos relatórios funcionaria 

melhor para a sua apreciação pelo Conselho Geral. O Diretor respondeu que com a 

implementação daquela plataforma se pretendia que o trabalho de compilação referido 

anteriormente desaparecesse e que depois era necessário fazer o tratamento. Declarou que se 

pretendia que o Plano Anual de Atividades na página da Escola estivesse numa área pública mas 

que será primeiro tratada numa área reservada, para utilização interna em termos de inserção de 

atividades e relatórios e depois será exportada para consulta. Quanto à questão dos tempos 

limite, disse que no início havia a noção de que os relatórios se iriam fazendo, mas que agora se 

estava a entrar na reta final e que havia prazos pois houvera a delegação nos Departamentos de 

gerirem aquela situação. Interveio a Presidente do Conselho Geral para dizer que de acordo com 

a legislação teriam que aprovar o “Relatório Final de execução do Plano Anual de Atividade” 

numa próxima reunião pelo que  deixava um apelo para a célere atualização deste documento na 

plataforma. A representante dos pais/encarregados de educação Ana Paula Gama concordou 

dizendo que faria todo o sentido ter ali o relatório da Festa do Agrupamento que era recente, 

afirmando que achava que a mesma tinha corrido muitíssimo bem. O professor Paulo Carvalho 

disse que a festa correra muito bem, que tinha aproximado as pessoas e que as afastou dos 

“papéis”, louvou a iniciativa da festa e a ousadia da Direção que tinha arriscado faze-la e que 

todo o primeiro ciclo, de alunos a famílias, tinha gostado pela visibilidade que dera à escola, 

mas que sendo fácil fazer relatórios, difícil tinha sido fazer aquela atividade ,tendo salientado 

que, embora fosse bom que se tivesse criado a plataforma, havia que conceder algum tempo 

para que todos se pudessem reorganizar no processo. Recordou que o Departamento do primeiro 

ciclo tinha já  o trabalho elaborado, evidentemente nos moldes em que tinha sido combinado no 
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início do ano lectivo. Falando do problema de segurança apresentado pelo professor Carlos 

Couto, referiu que há alguns anos a Câmara tinha implementado planos de segurança nas 

escolas e que seria bom que no próximo ano fossem feitos os planos de segurança e de 

emergência de todas as escolas porque quando surgirem os problemas as pessoas devem saber o 

que fazer. Interveio a representante da Unidade de Cuidados na Comunidade para informar que 

em relação aos planos de segurança existia um projeto de cooperação com o Agrupamento 

desenvolvido desde há dois anos e que tinham vindo a fazer, em parceria com a Câmara, o 

INEM, a Proteção Civil e os Bombeiros, planos de evacuação de várias escolas tendo sido 

iniciado no Pólo Escolar de Arcos, Paredes e no corrente ano no Pólo Escolar de Sangalhos e no 

de Avelãs de Cima referindo que alunos, docentes e não docentes estavam a ter formação, 

nomeadamente, na utilização de extintores, sendo óbvio que era demorado mas visava 

autonomizar as escolas. Tinha sido um repto, mas havia que dar continuidade e desenvolver em 

todas as escolas. O Diretor acrescentou que tinha havido formação em “Primeiros Socorros”, os 

simulacros, já feitos em Vilarinho do Bairro e que na escola sede havia uma equipa da “Parque 

Escolar” que estava a desenvolver o plano de segurança. Voltando aos relatórios, o Diretor 

afirmou que eles eram importantíssimos pois era com eles que se podiam planear e reformular 

as atividades seguintes. A professora Alexandrina Leitão disse que se o Diretor fizesse uma 

recomendação aos Departamentos e “a quem de direito” para atualizarem os relatórios o mais 

rápido possível a maioria das pessoas faria isso. Salientou que todos estavam interessados na 

melhoria e que tinha a certeza aquele era o caminho a seguir, concordando com as “dead lines” 

para o lançamento dos relatórios que seria o terceiro período e que quem adiasse iria ter mais 

trabalho no final, tendo que haver uma delegação de responsabilidades. ----------------------------- 

------O Diretor pediu para falar sobre a festa dizendo que a envolvência fora excecional, 

superara as expetativas, agradecendo aos auxiliares, aos docentes e à associação de pais, que 

tinham sido as primeiras entidades a saber da realização do evento e cujo apoio permitiu ter a 

noção de que o projeto era possível. Agradeceu a excelente colaboração da Câmara Municipal 

dizendo mesmo que “a Câmara apostou muito na nossa festa” e também a todas as entidades e 

pela participação, salientando os talentos não só do palco, alguns dos quais já conhecidos, dos 

projetos e das barraquinhas. Terminou dizendo que o difícil tinha sido começar e que agora já 

sabiam o que se devia acautelar para fazer uma nova planificação e que para o ano seria mais 

fácil realizá-la. A representante dos pais/encarregados de educação, Ana Paula Gama, referiu 

como ponto negativo alguns comentários menos simpáticos e mais jocosos de pessoas que 

pertenciam à comunidade educativa e que trabalhavam naquela escola que pareciam não 

perceber que “esta é a nossa escola” e que o facto das coisas correrem bem era bom para todos e 

algumas pessoas não terem capacidade para perceber que não lhe ficavam bem aquele tipo de 

comentários. O Diretor lembrou que aquele era um trabalho que não devia ser feito apenas na 

sede, que existia toda uma dinâmica que devia ser feita em todos os estabelecimentos.------------ 

----Passou ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos “Apreciação dos resultados da 

Autoavaliação” tendo a Presidente do Conselho Geral dado a palavra à educadora Fernanda 

Pereira, coordenadora da equipa de Autoavaliação. A coordenadora começou por referir que 

parte dos elementos que integram a atual equipa vinham da anterior e outra parte são elementos 

novos. Acrescentou que logo na primeira reunião foram discutidos os propósitos e objetivos do 

trabalho a desenvolver e apresentado o que já fora feito neste âmbito, a fim de recordar os 

primeiros e situar os restantes. Salientou que nessa reunião foi crucial a definição do modelo a 

adotar no processo de Autoavaliação. Esclareceu que normalmente as escolas adotam um 

modelo estruturado, que encara as escolas como empresas, mas que a opção da equipa foi a de 

delinear um modelo aberto que percebe a escola como uma organização específica. Informou 
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também que na primeira reunião foram decididas as ações a desenvolver, em que tempos e em 

que moldes e, ainda, a forma como iriam fazer a divulgação da própria equipa, por terem a 

perceção que a anterior não tinha chegado, em termos de visibilidade, a muitas pessoas. Nesse 

sentido, referiu ter sido elaborado e aprovado um “flyer” e um documento orientador e 

desenvolvido um conjunto de contactos pessoais, que foram assegurados pela coordenadora, 

junto de Coordenadores e Representantes dos Grupos Disciplinares. Expôs também que todos os 

professores tinham recebido o “flyer” por correio eletrónico e que a Associação de Pais tinha 

colaborado na divulgação da equipa junto dos encarregados de educação que tinham email. No 

seguimento da sua explanação referiu que a equipa é constituída por doze elementos e 

mencionou a constituição de três grupos de trabalho para abordarem os domínios resultados, 

prestação de serviço educativo e liderança e gestão. Sobre a constituição da equipa aproveitou 

para deixar o alerta ao Diretor, por se encontrar em falta o representante dos alunos que deixou 

de comparecer. Sobre o ciclo de autoavaliação referiu estar previsto desenvolver-se em dois 

anos, mas reconheceu que o mesmo estava um pouco atrasado.----------------------------------------

De seguida, fez alusão ao relatório da última avaliação externa que apontava três pontos a 

necessitar de melhoria, nomeadamente, a monitorização do Plano Anual de Atividades, a 

uniformização dos instrumentos de avaliação e o funcionamento da equipa de Autoavaliação. 

Quanto à uniformização dos instrumentos de avaliação disse que a mesma estava a ser 

trabalhada pelo Diretor, no sentido de lhe tentar dar alguma uniformidade. O Diretor interveio 

para informar que estavam a ser concebidos dois instrumentos complementares, um para 

uniformização dos domínios de avaliação de cada disciplina e outro para funcionar como 

ferramenta informática de apoio ao cálculo da avaliação. Em relação à monitorização do Plano 

Anual de Atividades disse terem sido identificados doze indicadores que, segundo o plano de 

ação, necessitavam de recolha de informação. Com base neles disse ter sido criado um 

formulário a preencher online, em conformidade com os mesmos.------------------------------------- 

----O plano de ação da equipa, que a coordenadora referiu só ter sido possível concluir em 

março, foi por esta apresentado, em traços gerais, aos membros do Conselho. Sobre o mesmo 

disse compreender os três domínios supramencionados, acrescentando que cada um se 

subdivide em três campos de análise e que cada campo está dividido em referenciais para os 

quais foram definidos indicadores, com base num documento da inspeção, com o intuito de 

assegurar uniformidade de critérios entre a Avaliação Externa e a Autoavaliação. Acrescentou, 

ainda, que o plano de ação, para cada um dos indicadores, identifica o público-alvo, o 

cronograma e as fontes onde se irá recolher a informação. Relativamente às fontes de 

informação chamou a atenção para “Atas de Conselho de Turma” por se tratar de outro 

documento que está a ser trabalhado para ser utilizado na avaliação do terceiro período, dado 

haver um vasto conjunto de dados dos conselhos de turma que será necessário conhecer, isto 

porque há Diretores de Turma que os mencionam em ata e outros não. A terminar a sua 

abordagem ao plano de ação, disse tratar-se de um documento de vinte e três páginas que pode 

ser consultado na plataforma e acrescentou que, a fim de facilitar a sua consulta, está a ser 

trabalhado um documento em “Excel”, que o irá acompanhar e permitir a rápida localização da 

informação que se pretende. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente às dinâmicas de trabalho da equipa, disse que as necessidades que foram 

sentindo ajudaram a orientar o trabalho de umas reuniões para outras, na tentativa de responder 

às questões que se foram colocando. O roteiro de avaliação, que apresentou, surgiu, segundo 

disse, da necessidade de definir o que irá ser avaliado no Agrupamento e de como se irá passar 

daí para o relatório de avaliação, já que tem que haver uma forma de classificar o desempenho 
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da escola. Por último, referiu que a equipa vai dar início à elaboração de questionários a aplicar 

a quatro públicos-alvo, nomeadamente, pessoal docente, pessoal não docente, alunos e 

encarregados de educação. A concluir, o professor Artur Melo, enquanto membro da equipa de 

Autoavaliação, disse que o trabalho daquela equipa depende de toda a comunidade escolar do 

Agrupamento e acrescentou que a curto prazo a equipa irá solicitar ao Diretor toda a informação 

necessária.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, informando não 

lhe ser possível, por agora, agendar a próxima, que previa ser a última do presente ano letivo, 

para “aprovação do Relatório Final de avaliação do Plano Anual de Atividades; “Pronuncia 

sobre os critérios de organização de horários” e “Balanço da atividade e gestão do edifício sede 

do Agrupamento”, em conformidade com a proposta da comissão permanente do Conselho 

Geral já em funcionamento. Por último, o representante da Câmara Municipal dirigiu um 

convite a todos presentes para participarem na “Feira Medieval” a ter lugar daí a uma semana.--- 

-------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente 

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