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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

ATA NÚMERO TRINTA E UM DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL  

 --------- Aos seis dias do mês de dezembro 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 Santos 

Alves Flores, os elementos do Conselho Geral, à exceção de João Paulo Almeida Anjos, José António 

Gomes, Pedro Manuel Breda Vale e Silvana Ferreira Marques, para dar cumprimento à seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

 --------- Ponto um – Definir as linhas orientadoras para elaboração do orçamento; --------------------------------  

 --------- Ponto dois – Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução de atividades no domínio da 

ação social escolar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto três – Definir os critérios para participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto quatro – Apreciar o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades; -------------------  

 --------- Ponto cinco - Apreciar o relatório de avaliação do Plano Estratégico de 2016/2017 e o Plano 

Estratégico para o ano letivo 2017/2018  ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto seis – Apreciar o resultado do processo de autoavaliação.  -------------------------------------------  

 --------- Antes de dar início à Ordem de Trabalhos, a Presidente do Conselho Geral apresentou e deu as 

boas vindas aos novos elementos que, em resultado das últimas eleições Autárquicas, nomeação anual de 

Alunos e nomeação anual da Associação de Pais, passaram a fazer parte do Conselho Geral, 

nomeadamente Jennifer Pereira pela autarquia, Anabela Figueiredo pelos Pais e Encarregados de 

Educação e Ana Miguel Marques pelos alunos. ----------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Presidente informou ainda que as faltas dos elementos ausentes foram devidamente justificadas 

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

 --------- A Presidente do Conselho Geral questionou aos conselheiros presentes se pretendiam acrescentar 

algum ponto prévio à Ordem de Trabalhos, não ocorrendo nenhuma sugestão.-------------------------------- 

 --------- Após algumas correções, foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião anterior.  ------------------  

 --------- Deu-se então início à ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto um – Definir as linhas orientadoras para elaboração do orçamento: --------------------------------  

 --------- Relativamente a este ponto, a Presidente informou que, por forma a agilizar a sua análise, o 

respetivo documento foi previamente enviado a todos os Conselheiros. Questionou então os elementos 

presentes se teriam alguma sugestão de alteração. ---------------------------------------------------------------------  
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 --------- No âmbito da diminuição da carga burocrática, simplificação e preocupação ambiental (ponto 

cinco do respetivo documento) e após algumas sugestões dos Conselheiros, ficou decidido avançar para um 

email institucional para todos os encarregados de educação e alunos, de modo a passar ser utilizado, em 

todas as comunicações, entre a escola e os encarregados de educação/alunos. -----------------------------------  

 --------- A Presidente do Conselho Geral sugeriu ainda que fosse passada uma recomendação para outros 

órgãos intermédios de modo a tentar, ao máximo, substituir o papel por suporte digital. -----------------------  

 --------- Relativamente ao banco de livros, referido no ponto seis deste documento, foi sugerida a 

elaboração de um regulamento interno com regras para que os manuais escolares sejam devolvidos, no 

final do ano letivo, em condições de serem reutilizáveis. --------------------------------------------------------------  

 --------- Todos concordaram e o documento foi aprovado por unanimidade e segue em anexo a esta ata. ----  

 --------- Ponto dois – Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução de atividades no domínio da 

ação social escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Também neste ponto, a Presidente salientou que, por forma a agilizar a sua análise, o respetivo 

documento foi previamente enviado a todos os Conselheiros. Perguntou se algum dos elementos presentes 

pretendia apresentar alguma sugestão.  -----------------------------------------------------------------------------------   

 --------- Relativamente aos transportes escolares, a Conselheira Alexandrina Leitão levantou uma questão 

no sentido de saber se estes seriam só para os alunos ou se seriam transportes públicos (transporte de 

alunos e outras pessoas), uma vez que se tem verificado a chegada de autocarros, à escola de Vilarinho do 

Bairro, com imensos alunos de pé, ou seja, sem lugar para se sentarem. -------------------------------------------  

 --------- O Diretor do Agrupamento informou que a ideia que tinha é que os autocarros escolares eram 

apenas para alunos mas ficou de pedir esclarecimentos à transportadora, através da Camara Municipal de 

Anadia (C.M.A.). Acrescentou ainda que todas as reclamações respeitantes a transportes escolares que 

chegavam à Direção eram encaminhadas para a C.M.A.  ----------------------------------------------------------------  

 --------- A conselheira Jennifer Pereira, representante da C.M.A., sugeriu então que fizessem chegar 

também esta informação/reclamação à autarquia.  ---------------------------------------------------------------------  

 --------- Todos concordaram com o exposto, o documento foi aprovado por unanimidade e segue em anexo 

a esta ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto três – Definir os critérios para participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Neste ponto, foi consensual que o documento elaborado para os quatro anos de vigência da 

Direção, aprovado na reunião do Conselho Geral de 04/11/2015, e previamente enviado a todos os 

Conselheiros, continuasse em vigor. Foi aprovado por unanimidade e segue em anexo a esta ata. ------------  

 --------- Ponto quatro – Apreciar o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades. -------------------  

 --------- Neste ponto, o Diretor do Agrupamento de Escolas fez uma breve apresentação do relatório, 

também este enviado previamente a todos os Conselheiros, salientando o facto de alguns dos objetivos 

não terem sido atingidos, não por constrangimentos orçamentais mas, por outras situações que surgiram  

posteriormente e que foram devidamente justificadas pelos respetivos coordenadores das atividades. 

Agradeceu ainda a excelente colaboração da C.M.A. em matéria de cedência de transportes, desejando 

poder continuar a contar com este tipo de serviço. ---------------------------------------------------------------------  
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 --------- O Diretor do Agrupamento considerou ainda que o Plano Anual de Atividades para 2016/2017 era 

um plano ambicioso e que requereu a envolvência de toda a comunidade educativa, ficando-lhe 

reconhecido por isso. Salientou ainda o facto de haver uma incidência de realização de muitas atividades 

no mesmo horário semanal, assim como no terceiro período, facto que foi sentido como prejudicial para o 

cumprimento das planificações/programas de algumas disciplinas, sugerindo que estas atividades anuais 

fossem, sempre que possível, planeadas e divulgadas logo no início do ano letivo. -------------------------------  

 --------- Após diversas intervenções dos Conselheiros, a Presidente reforçou a necessidade de planificação 

mais cuidada. Salientou a quantidade e qualidade de atividades, a sua convergência com o Plano do 

Projeto Educativo e orientação para a promoção do sucesso educativo e valorizou também outras 

atividades que estimulam outras competências, de carater social, artístico e desportivo. Destacou ainda a 

maior abrangência da nossa oferta educativa, concretamente, através do Centro QUALIFICA que já está a 

funcionar em pleno. Por fim, deu os parabéns jornal do AEA “O Ciclista”, pelos seus quarenta anos. --------  

 --------- Nada mais havendo a acrescentar, passou então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. ----------  

 --------- Ponto cinco - Apreciar o relatório de avaliação do Plano Estratégico de 2016/2017 e o Plano 

Estratégico para o ano letivo 2017/2018. ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Presidente do Conselho Geral solicitou ao Diretor que se manifestasse sobre os documentos em 

questão, também estes enviados previamente a todos os Conselheiros. ---------------------------------------------  

 --------- O Diretor começou então por apresentar relatório de 2016/2017, anexo a esta ata, esclarecendo 

que este plano estratégico tem a ver com a promoção do sucesso educativo. Começou por destacar os 

resultados académicos e referiu que foi feita uma análise disciplina a disciplina, e não por ano de 

escolaridade. Informou ainda que esta análise foi feita com base em metas internas, definidas pelos 

respetivos grupos disciplinares, de modo a ser feita uma reflexão, a servir de base para a definição de 

estratégias por parte desses mesmos grupos. Salientou ainda que, nas disciplinas com insucesso, têm que 

ser reforçadas medidas como, por exemplo, as coadjuvações, apoios educativos e desdobramento de 

turmas. Acrescentou que os Relatórios Individuais das Provas de Aferição (RIPA), realizadas no passado ano 

letivo, estão a servir para reflexão dos grupos disciplinares, com o objetivo de repensar estratégias, 

podendo, eventualmente, haver canalização de carga horária de algumas disciplinas com maior sucesso 

para outras de menor sucesso. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Quanto à avaliação dos objetivos estratégicos, o Diretor informou que estes foram cumpridos 

quase em pleno, tirando um aspeto relacionado com o Erasmus. -----------------------------------------------------  

 --------- A Conselheira Paula Gama colocou uma questão relativa à existência ou não de uma quantificação 

que permitisse avaliar os resultados do apoio disponibilizado aos alunos.  ------------------------------------------  

 --------- O Diretor esclareceu que essa avaliação era feita em Conselho de Turma e acrescentou que, por 

vezes, é difícil fazer esta quantificação pois, as mesmas medidas podem surtir efeito em alguns alunos e o 

mesmo não acontecer com outros. Informou também que o nosso Agrupamento disponibiliza, como 

estratégia para a promoção do sucesso escolar, apoio ao estudo e aulas de preparação para os exames 

para todos, mas que estas aulas poderiam não ter esse carácter obrigatório.  -------------------------------------  

 --------- A Presidente salientou que, em cada Conselho de Turma, devem ser aferidas as melhores medidas 

a adotar.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Discutiu-se ainda a implementação do conceito de “aluno-padrinho”, da qual foi feita uma 

avaliação positiva por parte do Diretor.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Presidente sugeriu às representantes dos alunos que, em colaboração com a Associação de 

Estudantes, organizassem ideias e atividades que considerassem interessantes para dar continuidade a 

este conceito.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  O Diretor propôs que este e outros assuntos fossem levados à reunião de Delegados de Turma, 

prevista para o início do próximo ano de 2018. ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ainda relativamente a este documento, a Conselheira Paula Gama sugeriu que, nas disciplinas de 

exame, fosse feita uma comparação entre média interna, média de exame e média nacional, de modo a 

facilitar a leitura destes resultados. Salientou também o facto de se verificar um desfasamento entre a 

classificação interna e classificação de exame em algumas disciplinas do secundário, questionando o 

Diretor, quanto a medidas adotadas no sentido de melhorar estes resultados.  ------------------------------------  

 --------- O Diretor informou que uma das medidas já adotada foi a inclusão, nos horários, de as aulas de 

preparação para exames. Esclareceu ainda que neste relatório estão presentes apenas relatos e 

constatações, sendo difícil perceber o que é que correu mal, pois, inúmeros fatores poderão estar na base 

deste insucesso. No entanto, propôs que, a partir destes resultados de exames e de provas de aferição, 

seja feita uma reflexão sobre outras estratégias a implementar.  ----------------------------------------------------  

 --------- Após alguma discussão e diversas intervenções e sugestões, foi consensual que a aplicação do 

plano estratégico para a promoção do sucesso escolar deve começar, não no primeiro ciclo, mas logo a 

partir da educação pré-escolar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Para terminar, o Diretor propôs que, por um lado, e para complementar medidas implementadas 

pela escola, se deve apelar a uma maior envolvência das famílias para que os alunos possam melhorar os 

seus comportamentos e resultados e, por outro, que sejam definidas estratégias e metodologias para 

trabalhar a motivação destes mesmos alunos.  ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- Passando ao Plano Estratégico para 2017/2018, anexo a esta ata, o Diretor fez uma breve 

apresentação do documento. No que respeita ao “Objetivo 1: Aprendizagens; Promover o Sucesso 

Educativo”, salientou a manutenção das duas Unidades de Ensino Estruturado para Alunos com 

perturbações do espectro do autismo e a criação de uma Unidade de Multideficiência, a realização de 

atividades que facilitem a inclusão, referindo-se concretamente aos alunos do Ensino Especial que devem 

ter uma verdadeira integração através dos colegas de turma e, por outro lado, não serem os professores a 

deslocar-se às salas de Ensino Especial mas serem os alunos a deslocarem-se a outras salas para terem as 

suas aulas. Apresentou também os diversos planos de melhoria. Quanto ao “Objetivo 2: Organização 

Pedagógica”, destacou algumas metas, nomeadamente, apoiar Associação de Estudantes, reunir com 

Delegados de Turma, minimizar casos de indisciplina e criar o conceito de trabalho em rede ao nível dos 

Departamentos/Grupos. Apresentou ainda o novo projeto da Turma Top+, cujo processo de 

implementação ainda está em análise. Dentro do “Objetivo 3: Promoção de uma cidadania ativa; 

implementação de projetos”, salientou a ideia de criar uma semana de divulgação dos cursos 

profissionais, falou no alargamento da adesão à participação em Clubes e Projetos, nas visitas a empresas, 

participação nos programas promovidos pelas Universidades e ainda no “Projeto Ciência na Escola”. 

Finalmente, no “Objetivo 4: Recursos humanos; formação e avaliação”, destacou o alargamento do 

período de funcionamento da Escola Básica e Secundária.  ------------------------------------------------------------        
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 --------- Ponto seis – Apreciar os resultados do processo de autoavaliação.------------------------------------ -----  

 --------- Relativamente a este assunto, a Presidente do Conselho Geral solicitou à Conselheira Fernanda 

Pereira, coordenadora desta equipa, que se pronunciasse sobre o respetivo documento. -----------------------  

 --------- A Conselheira Fernanda Pereira passou então à apresentação de um pequeno sumário, anexo a 

esta ata, sobre o trabalho desenvolvido pela Equipa de Auto Avaliação desde 2016/2017, referindo que 

este documento contém links para outros documentos. Acrescentou que têm sido feitos diversos 

momentos de avaliação e que existem ações que têm decorrido com maior facilidade do que outras 

também devido a constrangimentos orçamentais. Destacou o Painel Alargado a várias equipas, realizado 

no início deste ano letivo de 2017/2018. Informou ainda que a equipa está a trabalhar na reestruturação 

dos instrumentos de recolha de informação, de forma a torná-los mais fiáveis para que, no final deste ano 

letivo de 2017/2018, consigam fazer uma nova avaliação com dados mais fidedignos.  --------------------------  

  -------- A Presidente deu então por encerrada a ordem de trabalhos.  ----------------------------------------------  

 --------- O Conselheiro Carlos Gata pediu ainda a palavra para chamar a atenção para existência da 

degradação das instalações escolares e para a necessidade da substituição de alguns materiais.  -------------  

 --------- O Diretor esclareceu que o que estava prometido, por parte da Parque Escolar, em matéria de 

manutenção/conservação, não aconteceu, apesar de todas as situações estarem relatadas numa 

plataforma que existe para o efeito. Acrescentou que os problemas estão a ser resolvidos com “prata da 

casa” e também com subcontratação de alguns serviços. Informou que, no seu ponto de vista, as 

estratégias para minimizar este problema passam, por um lado, pelo aumento do número de assistentes 

operacionais para que possa haver maior vigilância e, por outro, por um avanço para a videovigilância, não 

menosprezando o mais importante, ou seja, a sensibilização/responsabilização para a preservação do 

espaço.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Antes de terminar, a Presidente informou da existência de um convite, por parte da Câmara 

Municipal de Anadia, dirigido a todos os Conselheiros para estarem presentes na cerimónia de entrega do 

“Prémio Professor Doutor Rodrigues Lapa”, a realizar no dia vinte de dezembro. Informou também que a 

próxima reunião do Conselho Geral se irá realizar no segundo período letivo, em data a marcar.  ------------  

 --------- O Diretor aproveitou também para dirigir, a todos os presentes, o convite para a Seia de Natal do 

Agrupamento, a realizar no dia dezanove de dezembro.  ---------------------------------------------------------------  

 --------- A Conselheira Paula Gama deixou ainda um lamento relativo ao uso frequente e continuado de 

telemóveis, por parte de algumas pessoas e quase durante toda a reunião do Conselho Geral, considerando 

um mau exemplo para os alunos, uma falta de respeito para quem está a falar naquele momento e para 

quem está a presidir a reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

A Presidente do Conselho Geral 

__________________________________________ 

(Patrícia Miguel Santos Alves Flores) 

A Secretária 

___________________________________________ 

(Liliana Fernandes)  


