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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

 

ATA NÚMERO TRINTA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL  

 

 
 -------- Aos doze dias do mês de julho 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, Ângelo Santos, Carlos Gata, Sérgio Viegas 
Fontes, Teresa Cardoso e Pedro Batista e Artur Melo para dar cumprimento à seguinte 
Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------- Ponto um – Aprovação do Relatório de Contas de Gerência; ------------------------------- 
 -------- Ponto dois – Apreciar o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades;--- 
 -------- Ponto três – Aprovar o plano das Atividades de Enriquecimento Curricular; ------------ 
 -------- Ponto quatro – Avaliar a execução do Projeto Educativo; ------------------------------------ 
 -------- Ponto cinco – Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários;---------- 
 -------- A Presidente do Conselho Geral informou que as faltas dos Conselheiros Teresa 
Cardoso, Ângelo Santos, Silvana Marques, Artur Melo e Carlos Gata foram devidamente 
justificadas (conforme exige o Regimento Interno).------------------------------------------------------ 
 -------- 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 perguntou aos conselheiros presentes se 
pretendiam acrescentar algum ponto prévio à Ordem de Trabalhos, tendo sido sugerido 
pela Conselheira Ana Paula Gama uma análise aos produtos disponibilizados do bar da 
Escola Básica e Secundária de Anadia que foi aceite pelos presentes. -------------------------- 
--------- Ponto um – Aprovação do Relatório de Contas de Gerência. ------------------------------ 
---------A Presidente questionou os conselheiros acerca da possibilidade da Chefe de 
Serviços Administrativos Maria Lisete Almeida e do Assistente Administrativo Pedro 
Patrício estarem presentes durante o ponto um da ordem de trabalhos com vista a 
efetuarem esclarecimentos pertinentes, ao qual todos responderam favoravelmente.------ 
--------- Tendo o Diretor, Jorge Humberto, iniciado a explicação sobre o relatório de contas, 
afirmando que nas despesas houve a preocupação de seguir os princípios da 
Contabilidade Pública, tendo em conta a prudência nos respetivos gastos e uma especial 
atenção para os alunos com dificuldades económicas, através da 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 dos alunos em que foram 
diagnosticadas carências. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---------Continuou, esclarecendo que o excedente da liquidez da papelaria foi 
predominantemente dedicado à compra de livros e outros investimentos para as 
bibliotecas do Agrupamento. Elucidou que 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 e eficácia na aquisição dos mesmos.------------------- 
---------Concluindo que foi possível dar cumprimento a todos os compromissos 
orçamentais das atividades previstas no Plano Anual de Atividades, salientou que tendo 
em conta esta nova realidade de um novo estabelecimento de ensino e, apesar das 
despesas estarem  controladas, estão a aumentar, o que implica que os compromissos a 
assumir têm de ser devidamente acautelados, com vista a manter este princípio de boa 
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gestão. As receitas são canalizadas para as prioridades que definem as nossas políticas 
educativas cuja orientação se encontra no nosso Projeto Educativo. ----------------------------- 
--------- A Conselheira Alexandrina Leitão questionou, se quando um aluno danifica algo é 
responsabilizado a pagar o dano, tendo sido esclarecida pelo Diretor que são sempre 
chamados, mas são tidas em conta as diferentes situações económicas das famílias, 
tentando sempre arranjar soluções viáveis para todos.------------------------------------------------ 
--------- O Conselheiro Carlos Couto questionou sobre as despesas das comunicações e a 
possibilidade de reduzir custos, à qual o Diretor respondeu que já se procedeu a essa 
redução, com o exemplo das chamadas entre as escolas do Agrupamento serem internas 
e assim sem custos.---------------------------------------------------------------------------------------------  
--------- A Presidente Patrícia Flores realçou que apesar do orçamento reduzido foi dado 
cumprimento a todos os compromissos o que é manifestamente positivo, considerando 
que o esforço na resolução de alguns constrangimentos dos alunos carenciados, como 
por exemplo a necessidade de fornecer os pequenos almoços a alunos, ser de louvar.  
--------- A conselheira Joana Trindade fez referência a que muitos pais a questionam sobre 
os horários tardios de alguns autocarros e que se a escola tivesse alguma atividade para 
essas crianças aguardarem ocupadas seria menos preocupante para os mesmos, ao qual 
a conselheira Alexandrina Leitão refere que estas crianças já têm horários muito 
preenchidos, que têm necessidade de ter momentos sem atividades organizadas, o 
Diretor esclareceu que não existe essa possibilidade, pois a escola pública não viabiliza o 
pagamento destas atividades, acrescentando que a Escola já tem disponibilizado o 
espaço para atividades como, por exemplo, a dança. Neste sentido Carlos Couto alerta 
para o facto de existirem cursos profissionais de desporto e animação social, podendo 
viabilizar a estes alunos estágio para a realização dessas atividades.--------------------------- 
--------- O conselheiro Pedro Vale referiu a dificuldade a nível dos recursos humanos que 
poderão ser afetos a estas atividades.--------------------------------------------------------------------- 
--------- Depois de terminada a reflexão, a presidente do Conselho Geral, Patrícia Flores 
coloca a aprovação o relatório de contas, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 
Agradeceu a presença da Chefe dos Serviços Administrativos e do Assistente 
Administrativo, em nome de todos os conselheiros.---------------------------------------------------- 
 
2.Apreciar e aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades.------ 
--------- O Diretor solicitou que a análise deste relatório passasse para a próxima reunião 
do Conselho Geral, uma vez que há necessidade de mais tempo para o finalizar por parte 
da comissão destacada para o efeito.--------------------------------------------------------------- 

--------- A Presidente mostrou-se favorável a esta solicitação, assim como os restantes 
conselheiros.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.Aprovar o plano das Atividades de Enriquecimento Curricular.----------------------------- 
---------O Diretor apresentou a proposta de Desenvolvimento das Atividades de 
Enriquecimento Curricular no primeiro ciclo do ensino básico, saída do Conselho 
Pedagógico. Com o seguinte formato: Para os primeiro e segundo anos um total de 
cinco horas (sessenta minutos) distribuídas por: duas horas de Atividades Físico 
Motora (repartida em uma hora mais uma hora, quando possível); duas horas de 
(ArTiCiências – Arte e Ciências) /Atividade Lúdica e Expressiva - Expressões 
(Plástica+Dramática) e uma hora - Educação Musical, caso esta opção seja inviável, deve 
haver reforço da “música” nas Expressões (duas horas passam a três horas).----------------- 

--------- Para os terceiro e quarto anos um total de três horas distribuídas por: duas 
horas de Atividades Físico Motora (repartida em uma hora mais uma hora, quando 
possível); uma hora de Expressões (Plástica + Dramática). Os tempos das AEC no 
horário do aluno devem ser incluídos, preferencialmente, nas duas últimas horas do dia.--- 
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-------O Diretor informou ainda que contactará a atual Entidade Promotora para analisar a 
proposta de Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo dois mil e 
dezassete/ dois mil e dezoito.--------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Assim, a presidente Patrícia Flores questionou os restantes conselheiros no 
sentido de perceber se estariam em condições de votar este documento do Conselho 
Pedagógico, ou se pretendiam mais algum esclarecimento, tendo o conselheiro Pedro 
Vale proposto um voto de confiança para a proposta apresentada, uma vez que foi 
analisada pelo conselho pedagógico, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade.  

4.Avaliar a execução do Projeto Educativo.----------------------------------------------------------- 
--------- Patrícia Flores introduziu o ponto quatro da ordem trabalhos e passou a palavra ao 
diretor sobre a execução do Projecto Educativo que salientou o aumento da oferta 
formativa com a inclusão de oferta para adultos, o reforço às respostas de educação 
especial, a resposta na preparação de exames, os trabalhos de coadjuvação e de apoio 
ao estudo. Em relação ao reforço da formação pedagógica, sublinhou a diversidade de 
oferta formativa dos cursos profissionais, EFA e Centro Qualifica. Registou a escassez de 
recursos humanos, designadamente Assistentes Operacionais, caracterizando a carência 
a nível de todas as escolas. Relativamente à cantina o diretor referiu estar atento à 
questão da qualidade e das quantidades, propondo fazer um maior controlo no próximo 
ano letivo. Agradeceu o apoio da Associação de Pais e Encarregados de Educação na 
supervisão das cantinas. Mostrou-se envolvido na criação de espaços para os alunos, 
salas lúdico pedagógico e rádio escola.-------------------------------------------------------------------- 

--------- O conselheiro Paulo Carvalho solicitou, como professor do primeiro Ciclo, o 
reforço do apoio educativo no primeiro ciclo, clarificando que, ao substituírem titulares 
com docentes de apoio enquanto novo docente não é colocado, os alunos ficam sem o 
apoio necessário.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A conselheira Paula Gama descreveu a não uniformidade dos apoios aos exames 
que se encontram dependentes, em forma e quantidade, dos docentes envolvidos, de 
seguida manifestou concordância com o conselheiro Paulo Carvalho, acrescentando que 
a intervenção deve começar a ser feita na educação pré-escolar e não no primeiro ciclo, 
para haver um acompanhamento desde o início do processo escolar. De seguida, deu a 
conhecer que foi feito um inquérito sobre o grau de satisfação dos utilizadores das 
cantinas onde o resultado é satisfatório, indiciando que os alunos dos cursos profissionais 
consideram a comida insuficiente, os resultados do refeitório da Escola de Vilarinho do 
Bairro não são tão positivos.----------------------------------------------------------------------------------
------------Relativamente ao Sarau refletiu-se sobre o formato e os conteúdos e concluiu-se 
que se deve encurtar a duração do mesmo e selecionar opções para o local de 
apresentação do sarau para dar resposta a todos os interessados da comunidade escolar 
em assistir. Acrescentando-se que devem ser pré seleccionadas as atividades a 
apresentadar.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários.----------------------------- 
---------Tendo em consideração a legislação em vigor, a Circular Conjunta da Direção-
Geral da Educação, de 27 de junho de 2017 e o Despacho Normativo n.º 4-A/2016, de 16 
de junho, nomeadamente o artigo 13.º, o Conselho Pedagógico, no âmbito das suas 
competências, propôs os seguintes critérios gerais a que obedece a elaboração dos 
horários dos alunos, designadamente quanto a:------------------------------------------------------- 
--------a) Hora de início e de termo de cada um dos períodos de funcionamento das 
atividades letivas (manhã, tarde e noite);------------------------------------------------------------------  
---------A proposta é manter o mesmo horário do ano anterior.---------------------------------------  
--------b) Distribuição dos tempos letivos, assegurando a concentração máxima das 
atividades escolares da turma num só turno do dia; ---------------------------------------------------  



Agrupamento de Escolas de Anadia        pág. 4 de 5 

---------Sugere que se concentre o máximo das atividades escolares da turma num só 
turno do dia, que a organização dos tempos letivos comporte até três blocos de noventa 
minutos no período da manhã.------------------------------------------------------------------------------- 
--------c) Limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia;----  
-------- 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) Atribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou 
menos dias da semana;---------------------------------------------------------------------------------------- 
-------- Evitar dias consecutivos e repetição do último período da tarde e início da manhã 
com a mesma disciplina, ou seja, não terminar com uma disciplina e começar no dia 
seguinte com a mesma. Para as aulas de Educação Física, evitar dias consecutivos e só 
poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período definido para almoço.------------------ 
---------e) Distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua 
estrangeira;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------As línguas estrangeiras não devem ser lecionadas em tempos letivos consecutivos--- 
-------- f) Alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas 
por ausências de docentes;-----------------------------------------------------------------------------------  
---------Pontualmente poderão surgir alterações nos horários dos alunos para efeitos das 
aulas de substituição resultantes das ausências dos docentes. Estas alterações têm que 
ser submetidas a autorização prévia do Diretor.--------------------------------------------------------  
----------g) Distribuição dos apoios (APA, Gabinetes de Apoio, Preparação para exames, 
…) a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do seu horário semanal;-----------------  
---------A proposta é que 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) Outros que se mostrem relevantes no contexto da escola;----------------------------  
------------Desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo 
do ensino básico atento o disposto no artigo 18.º da Portaria n.º 644 -A/2015, de 24 de 
agosto (já abordado no ponto anterior).--------------------------------------------------------------------
-------------Orientação para a organização de um conjunto de atividades de natureza lúdica, 
desportiva, cultural ou científica, a desenvolver nos tempos letivos desocupados dos 
alunos por ausência imprevista de professores.---------------------------------------------------------
------------- Permissão para o desdobramento de turmas em disciplinas dos ensinos básico 
e secundário, de modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção 
escrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------Os tempos da “Componente Não-Letiva”, ainda não 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.-----------------
----------É proposto um tempo para preparação dos exames do nono ano de Português e 
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Matemática e nas disciplinas de exame do secundário, a menos que haja pedido de 
dispensa pelos Encarregados de Educação.------------------------------------------------------------- 
----------É proposto Apoio ao Estudo (AE), nos quintos e sextos anos, preferencialmente 
atribuído ao Diretor de Turma (um tempo); ao(s) professor(es) de Línguas e Humanidades 
(dois tempos); e ao(s) professor(es) de Ciências (dois tempos).------------------------------------ 
----------A hierarquização da distribuição de serviço é da responsabilidade do Diretor.-------- 
----------A distribuição de serviço privilegia a componente Pedagógica em detrimento da 
Administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------Para fazer face às orientações emanadas na Circular Conjunta da Direção-Geral 
da Educação, de 27 de junho de 2017, nomeadamente a conversão do(s) intervalo(s) do 
primeiro CEB de componente não letiva em componente letiva, mantendo período das 
nove horas às dezassete horas e trinta minutos, irá ser proposta uma nova formulação de 
horário para o primeiro CEB, para que a Comissão do Conselho Geral designada  para o 
efeito analise a nova proposta.------------------------------------------------------------------------------- 
----------Por fim a conselheira Paula Gama propôs ser feita uma análise aos produtos que 
estão à venda no Buffet da Escola na próxima reunião.----------------------------------------------- 
----------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 

 
___________________________________________ 

(Sandra Vieira)  
 


