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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

 

ATA NÚMERO VINTE E NOVE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL  

 

 --------- Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, na sala 
contígua à Biblioteca da Escola Básica e Secundária de Anadia, reuniram sob a presidência de Patrícia 
Miguel dos Santos Alves Flores, os elementos do Conselho Geral, à exceção de Silvana Ferreira Marques, 
Joana Trindade, João Paulo Anjos, Sérgio Viegas Fontes e Teresa Cardoso, para dar cumprimento à 
seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- Ponto um – Nomear duas comissões eleitorais para o Orçamento Participativo; --------------------------  
 --------- Ponto dois – Apreciar o relatório intermédio do Plano Anual de Atividades;------------------------------ 
 --------- Ponto três – Apresentar o Plano de Melhoria do processo de Autoavaliação; ------------------------------  
 --------- Ponto quatro – Aprovar o mapa de férias do Diretor; ----------------------------------------------------------  
 --------- Ponto cinco – Refletir sobre a eleição da Associação de estudantes;---------------------------------- 
 --------- Após a introdução das respetivas correções, foi lida e aprovada a ata da reunião do dia vinte e três 
de novembro de dois mil e dezasseis. --------------------------------------------------------------------------------------  
 --------- A Presidente do Conselho Geral informou que as faltas das Conselheiras Joana Trindade e Teresa 
Cardoso 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, não tendo surgido nenhuma proposta.------------------------------- 
 --------- Antes de começar a ordem de trabalhos o Conselheiro representante do IEFP, pediu a palavra para 
poder agradecer ao Diretor a cedência de uma sala para formação, ao que em resposta o Diretor salientou 
a importância da parceria existente entre as duas entidades.-------------------------------------------------------- 
--------- Ponto um – Nomear duas comissões eleitorais para o Orçamento Participativo. -------------------------  
--------- Em conformidade com o  Regulamento publicado no despacho número quatrocentos e trinta e seis-
A de dois mil e dezassete no artigo sétimo, foi nomeada para cada escola que integra o projeto 
‘Orçamento Participativo’ uma comissão eleitoral. A comissão da Escola Básica e Secundária de Anadia é 
constituída pelos professores Graça Maria Pereira de Matos, Maria da Graça Antunes Pereira, Lurdes da 
Silva Marques e Ana Sofia Cruz Soares Carvalheiro e pelos alunos Inês Ribeiro Silva do sétimo A; Ana 
Beatriz C. Ligeiro do sétimo B; Leonor Ferreira Pereira do oitavo A; Maria Beatriz G.C.F. Santos do oitavo 
B, Samuel Henrique C. Tavares do oitavo D, Gabriel Silva Gonçalves do nono D; Francisca Almeida Melo do 
nono F; Sara Gabriela Almeida Marinho do décimo A, Mariana Barros Neves do décimo D; Rita Isabel 
Pinheiro Cruz do décimo primeiro E; Diogo José Neves Galante do décimo primeiro A, Alexandre Miguel 
Guerra Verdade- do décimo segundo A e o aluno João Pedro Martins Rocha do décimo segundo B. Em 
relação à Escola Básica de Vilarinho do Bairro, foi nomeado o professor João Joaquim Tavares e os alunos, 
Marta Conceição Louro do oitavo B; Marta Sofia Mota do oitavo B; Júlia Moreira Trancho do nono A; Maria 
João Henriques do nono A; Andreia Filipa Coelho nono B; Margarida Figueiredo Seco do nono B.-------------- 

--------Ponto dois - Apreciar o relatório Intermédio do Plano Anual de Atividades.-------------------------------- 
--------Para a apreciação do relatório Intermédio do Plano Anual de Atividades o Diretor do Agrupamento 
salientou que este relatório objetiva sistematizar as ações empreendidas por cada uma das escolas e 
departamentos deste Agrupamento, durante o primeiro período do ano letivo de dois mil e dezasseis e 
dois mil e dezassete. Incide sobre todas as iniciativas educativas desenvolvidas ao longo do referido 
período, mediante as quais se avaliam as dinâmicas internas, no quadro da explicitação dos princípios, 
valores, metas, áreas de intervenção, objetivos e estratégicas plasmadas nos documentos estruturantes da 
vida do Agrupamento, nomeadamente no Projeto Educativo, no Plano Anual de Atividades e nos Planos de 
Trabalho das Turmas. Das propostas de atividades apresentadas sessenta realizaram-se até ao final do 
primeiro período, trinta e cinco decorrerão ao longo do ano letivo e as restantes estão previstas para o 
segundo e terceiro período. O Diretor acrescentou que é um plano ambicioso, pejado de atividades 
diversificadas e que, respeitando o Projeto Educativo, o enriquecem e projetam um dinamismo revelador 
do empenhamento dos elementos que constituem o Agrupamento e que o público-alvo adere às ações 
propostas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Neste ponto a Conselheira Alexandrina Leitão pronunciou-se dizendo que a marcação das atividades 
por parte da Câmara Municipal de Anadia deve ser prevista com mais antecedência para haver articulação 
entre Autarquia e o Agrupamento e assim haver uma maior participação. O conselheiro Ângelo Santos, 
representante da autarquia, esclareceu que a auscultação aos departamentos do Primeiro Ciclo e 
Educação Pré-escolar ocorre logo no início do ano letivo.------------------------------------------------------------- 
------- De seguida, o Conselheiro Pedro Vale salientou a importância de calendarizar as atividades do Plano 
Anual de Atividades tendo em atenção os momentos de avaliação.-------------------------------------------------- 
------- O Conselho Geral assumindo as competências previstas no artigo décimo terceiro do decreto-lei 
número setenta e cinco de dois mil e oito, de vinte e dois de abril, apreciou e aprovou o relatório de 
intermédio do plano anual de atividades.-------------------------------------------------------------------------------- 
---------Ponto três – Apresentar o Plano de Melhoria do processo de Autoavaliação.------------------------------
--------- Neste ponto o Diretor agradeceu a toda a equipa de Autoavaliação através da sua coordenadora 
Fernanda Pereira todo o trabalho que foi feito num curto prazo de tempo e descreveu alguns pontos 
inerentes ao Plano de Melhoria que se pretende que sejam o fio condutor que apoiará e orientará o 
Agrupamento de Escolas de Anadia na superação das suas fragilidades mais prementes, com o contributo 
de toda a comunidade educativa, apostada em construir a mudança. Informou que o Plano de Melhoria foi 
divulgado em Conselho Pedagógico, em reunião do Conselho Geral, em Assembleia de Pais e Encarregados 
de Educação e ainda na página eletrónica do Agrupamento, delineando alguns objetivos inerentes a cada 
medida, referindo que o maior constrangimento se prende com o orçamento. O Diretor passou a palavra à 
coordenadora da equipa de Autoavaliação, a Conselheira Fernanda Pereira que explicitou o conteúdo do 
plano e fez uma síntese das medidas do Plano de melhoria que se encontra em anexo a esta ata. 
Relativamente a este ponto o Conselheiro Artur Melo referiu que os alunos deveriam ter um papel mais 
ativo no processo de Autoavaliação, nomeadamente na participação em reuniões da equipa e na 
implementação da Medida um- Reflexão sobre os resultados académicos. ----------------------------------------- 
---------Ponto Quatro – Aprovar o mapa de férias do Diretor.---------------------------------------------------------- 
---------Relativamente a este assunto, a Presidente do Conselho Geral solicitou ao Diretor que indicasse o 
período de férias pretendido, o qual referiu o período de vinte e oito de julho a trinta e um de agosto. Foi 
posto a votação e aprovado o referido mapa.---------------------------------------------------------------------------- 
---------Ponto cinco- Refletir sobre a eleição da Associação de estudantes.----------------------------------------- 
---------Neste ponto a Presidente deu a palavra à conselheira Paula Gama que explicou o facto de ter 
solicitado a inserção deste ponto na ordem de trabalhos devido à sua preocupação, pois um dos seus filhos 
na época de propaganda eleitoral para a Associação de Estudantes levou um lápis oferecido por uma das 
listas com publicidade política e na sua opinião esta situação não deve acontecer numa escola, não lhe 
parecendo nada bem entrarem partidos políticos numa campanha para a composição da Associação de 
Estudantes. Também se pronunciou pelo facto das listas para a eleição serem maioritariamente com 
alunos do décimo segundo ano, julgando que deveriam ter mais alunos do décimo, pois os finalistas 
terminam o seu percurso na escola e assim condicionam a continuidade de alguns projetos.------------------- 
-------Neste ponto o Diretor, destacou a importância da experiência deste ato democrático para os alunos 
e como em qualquer processo eleitoral há um regulamento que deve ser cumprido, podendo o mesmo ser 
impugnado, pois faz parte do processo eleitoral. Disse ainda que os alunos têm que ser acompanhados e 
supervisionados neste momento e que é um gosto pessoal conviver com os mesmos nestas fases. Por fim a 
Presidente do Conselho Geral ressalvou a valorização da representatividade e até da paridade no processo 
eleitoral da Associação de Estudantes.------------------------------------------------------------------------------------ 
 --------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião, da qual foi elaborada a presente 
ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

__________________________________________ 

(Patrícia Miguel dos Santos Alves Flores) 

 

 

A Secretária 

 

___________________________________________ 

(Liseta Almeida)  

 


