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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

 

ATA NÚMERO VINTE E SETE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL  

 

 --------- Aos oito dias do mês de julho de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas, na sala de reuniões 1 

D04 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 Silvana Ferreira Marques, Ana Paula Gama, Carlos 

Gata Tavares, Carolina Oliveira, Filipa Rocha, Sérgio Fontes, Ângelo Santos, José António Gomes e Maria 

Teresa Cardoso para dar cumprimento à seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------  

 --------- Ponto um – Apreciação e eventual aprovação do relatório final de execução do plano anual de 

atividades; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto dois – Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação;------------------------------------ 

 --------- Ponto três – Pronuncia acerca dos critérios de organização dos horários; ---------------------------------  

 --------- Ponto quatro – Reflexão acerca das Atividades de Enriquecimento Curricular; ---------------------------  

 --------- Ponto cinco- Análise e eventual aprovação do plano de ação estratégico de promoção da qualidade 

das aprendizagens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Deu-se início à reunião com a análise e respetiva leitura da ata anterior. A ata foi aprovada por 

maioria, com duas abstenções (por não terem estado presentes). ----------------------------------------------------  

 --------- A Presidente do Conselho Geral informou que as faltas dos elementos ausentes foram devidamente 

justificadas (conforme exige o Regimento Interno). ---------------------------------------------------------------------  

 --------- A Presidente do Conselho Geral perguntou aos Conselheiros presentes se pretendiam acrescentar 

algum ponto prévio à Ordem de Trabalhos, conforme prevê o Regimento, não houve propostas. --------------  

 --------- Antes de dar início à Ordem de Trabalhos, a Presidente deste Conselho informou os elementos 

presentes, de que a alteração da data desta reunião se deve ao facto de dependerem dela, a aprovação 

de medidas que terão de ser introduzidas numa plataforma e submetidas até ao dia onze de julho, 

impreterivelmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Presidente do Conselho Geral propôs ainda uma alteração às atas, nomeadamente no aspeto 

estrutural: que não constasse nas mesmas, o “título” antes do nome do respetivo conselheiro. -- A proposta  

foi aceite por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A conselheira Alexandrina Leitão pronunciou-se sobre a necessidade de serem devidamente 

divulgados aos encarregados de educação, aquando das matrículas e transferências, todos os 

estabelecimentos de ensino, que compõem o Agrupamento de Escolas de Anadia, por forma a poderem 

optar pelo mais conveniente para os seus educandos. ----------------------------------------------------------- 
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 --------- Após algumas considerações e análise a alguns assuntos considerados importantes, e com o 

consenso geral, tornou-se oportuno dar inicio à Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------  

 --------- Relativamente ao primeiro ponto da Ordem de Trabalhos: “Apreciação e eventual aprovação do 

relatório final de execução do plano anual de atividades”, a Presidente do Conselho Geral informou que 

era de considerar aberta a discussão e análise sobre este assunto, para o qual solicitou ao Diretor que se 

pronunciasse sobre o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O Diretor realizou a apresentação e uma minuciosa análise ao relatório final do plano anual de 

atividades aos Conselheiros, que de acordo com artigo 13º do decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de abril, 

republicado pelo decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de Julho, sem prejuízo das competências que lhe sejam 

cometidas por lei ou regulamento interno, compete aprovar o e avaliar a sua execução. -----------------------  

 --------- A Presidente do Conselho Geral, em conclusão, mencionou que considerou  que o formato do 

relatório foi adequado e felicitou todos, pelo quanto se empenharam em benefício dos nossos alunos e 

crianças, pois este relatório transmite a imagem duma escola, onde o trabalho é o motor do sucesso 

educativo, distinguindo-se, não só pela quantidade das atividades realizadas, mas também e 

principalmente pela qualidade e diversidade das ações desenvolvidas. Constatou ainda, estar bem 

presente uma boa articulação entre o Plano Anual de Atividades e o Projeto Educativo, pois as atividades 

dinamizadas vão ao encontro de objetivos espelhados no Projeto Educativo.” -------------------------------------  

 --------- De acordo com o segundo ponto da Ordem de Trabalhos: “Apreciação dos resultados do processo 

de autoavaliação”, a Presidente deste Conselho aludiu que a Conselheira Fernanda Pereira seria o 

elemento de apropriado, para se pronunciar sobre este assunto, pelo que pediu a sua intervenção. ----------  

 --------- Neste contexto a Conselheira Fernanda Pereira, informou os presentes do ponto de situação do 

processo de autoavaliação. Neste âmbito referiu que no período compreendido entre a última e a presente 

reunião do Conselho Geral a equipa de autoavaliação elaborou e aplicou questionários diferenciados em 

conformidade com os públicos-alvo selecionados, nomeadamente pessoal docente, pessoal não docente, 

alunos e encarregados de educação. De momento encontra-se em fase de tratamento dos respetivos dados 

prevendo até ao final de julho ou início de setembro ultimar o relatório de avaliação interna do 

Agrupamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Relativamente a este assunto, a Presidente do Conselho Geral informou que a apreciação e 

aprovação final deste, será efetuada apenas na próxima reunião do Conselho Geral. ----------------------------  

 --------- Prosseguindo para o terceiro ponto da Ordem de Trabalhos: “Pronuncia acerca dos critérios de 

organização dos horários”, o Diretor comunicou que o Conselho Pedagógico enviou alguns critérios, de 

forma a permitir aos Conselheiros pronunciarem-se sobre os mesmos tendo procedido de imediato à sua 

leitura: “Conforme artigo 13.º do Despacho Normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho, o Conselho 

Pedagógico, no âmbito das suas competências, propõe os seguintes critérios gerais a que deve obedecer 

na elaboração dos horários dos alunos: -------------------------------------------------------------------------------------  

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, foi decidido que a organização dos tempos letivos comporte 

até três blocos de noventa minutos no período da manhã. ------------------------------------------------------ 
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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 vinte minutos, excecionalmente, 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 dois ou três dias 

da semana, recomenda-se que se evitem dias consecutivos ou no caso de três dias se evitem que dois 

deles sejam 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 decidiu-

se que as línguas estrangeiras não podem 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 substituição 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 (será abordado no ponto seguinte 

da ordem de trabalhos).-------------------------------------------------------------------------------------------------  

i) Deve ser organizado um conjunto de atividades de natureza lúdica, desportiva, cultural ou científica, a 

desenvolver nos tempos letivos desocupados dos alunos por ausência imprevista de professores.---------- 

j) 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. As escolas organizam os horários das 

turmas, podendo, para tal, encontrar 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.----------------------------------------------------------------------- 

k) Os tempos da “Componente Não-Letiva”, ainda não atribuídos, serão colocados em horário do docente 

de forma a prestar o apoio necessário aos alunos.------------------------------------------------------------------ 

l) Sempre que possível deverá fazer-se coincidir um tempo letivo destinado à Direção de Turma com um 

tempo livre do horário dos alunos.------------------------------------------------------------------------------------- 

m) O horário dos docentes poderá ser distribuído pelos vários estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

n) 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.--------------- 

o) Podem ocorrer alterações dos horários dos alunos, no caso dos cursos CEF, Vocacionais, Profissionais e 

EFA, para o cumprimento do número de horas constantes no plano curricular de formação.---------------- 

p) 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.---------------------------------------------------------------- 
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q) Proposta de um tempo para preparação dos exames do nono ano de Português e Matemática, a menos 

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

r) Apoio ao Estudo (AE), no 5.º e 6.º anos, preferencialmente atribuído ao Diretor de Turma (um tempo); 

ao professor de Humanidades (dois tempos); e ao professor de Ciências/Matemática (três tempos). Esta 

distribuição poderá ser alterada em função das medidas previstas no Plano de Ação Estratégico de 

Promoção do Sucesso Educativo (distribuição dos tempos pelas Disciplinas de Português, Inglês e 

Matemática).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

t) A distribuição de serviço privilegia a componente Pedagógica em detrimento da Administrativa.”-------- 

 --------- A Presidente deste Conselho questionou ainda, se pretendiam acrescentar algo a esta proposta 

pelo que, o conselheiro Carlos Couto sugeriu ser necessária mais equidade na distribuição dos cargos.------  

 --------- Depois de devidamente analisada, pelos elementos presentes, a proposta do Conselho Pedagógico 

respeitante aos critérios de organização de horários, e em virtude desta contemplar as medidas 

necessárias, foi consensual que se elaborasse o respetivo documento.---------------------------------------------- 

 --------- A Presidente deste Conselho propôs a sua votação.---------------------------------------------------------- 

 --------- O documento foi aprovado por unanimidade, em oito de julho de dois mil e dezasseis. --------------- 

 --------- No que diz respeito ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos: “Reflexão acerca das Atividades de 

Enriquecimento Curricular”, o Diretor apresentou aos elementos presentes o documento que comtempla 

as propostas relativas a estas atividades, o que mereceu a melhor atenção de todos e após a respetiva 

análise foi sujeito a votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foi aceite por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Dando cumprimento ao último ponto da Ordem de Trabalhos: “Análise e eventual aprovação do 

plano de ação estratégico de promoção da qualidade das aprendizagens”, a Presidente do Conselho Geral 

solicitou ao Diretor que procedesse à sua apresentação, por forma a todos os presentes se inteirarem das 

medidas dinamizadoras do mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O Diretor informou que o plano de ação estratégica é desenhado para os anos letivos dois mil e 

dezasseis dois mil e dezassete e dois mil e dezassete, dois mil e dezoito e que-tendo em conta os 

propósitos deste plano, considera-se que o trabalho a desenvolver deve privilegiar os anos de início de 

ciclo e incidir em medidas que promovam a melhoria do trabalho em sala de aula, assentes em dinâmicas 

de trabalho colaborativo, com envolvimento do Conselho de docentes/turma. ------------------------------------  

 --------- O Diretor explicou e enumerou detalhadamente cada umas das cinco medidas a implementar no 

plano de ação estratégico (que se anexa a esta ata), que depois de uma atenta reflexão foi aprovado pelos 

conselheiros presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Presidente do Conselho Geral propôs aos presentes a seguinte Ordem de Trabalhos para a 

próxima reunião: Ponto um: Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; Ponto dois: 

Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução das atividades no domínio da ação social 

escolar; Ponto três: Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, 

científicas, culturais e desportivas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A proposta foi aceite por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------  

 --------- A data da próxima reunião ficou agendada para o início do ano letivo. ---------------------------------- 

 --------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião, da qual foi elaborada a presente 

ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
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A Presidente do Conselho Geral 

  __________________________________________ 

(Patrícia Miguel Santos Alves Flores) 

 

 

A Secretária 

 

___________________________________________ 

(Clara Mira)  

 

 


