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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

 

ATA NÚMERO TRINTA E DOIS DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL  

 

 --------- Aos catorze dias do mês de Março de dois mil e dezoito, 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, para dar cumprimento à seguinte Ordem de Trabalhos: ------  

 --------- Ponto um – Apreciar a execução do Plano Educativo; ----------------------------------------------------------  

 --------- Ponto dois – Apreciar o relatório intermédio do Plano Anual de Atividades;------------------------------ 

 --------- Ponto três – Apreciar os resultados da Autoavaliação; ---------------------------------------------------------  

 --------- Ponto quatro – Aprovar o mapa de férias do Diretor; ----------------------------------------------------------  

 --------- Após a introdução das respetivas correções, foi lida e aprovada a ata da reunião do dia seis de 

Dezembro de dois mil e dezassete. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Presidente do Conselho Geral informou que as faltas dos Conselheiros Pedro Vale; Jennifer 

Pereira; António Carvalho; João Paulo Anjos; José António Gomes e Silvana Marques foram devidamente 

justificadas (conforme exige o Regimento Interno). Seguidamente questionou os presentes quanto à 

existência de algum ponto prévio a inserir na ordem de trabalhos, foram apresentadas duas propostas pela 

Presidente do Conselho Geral, concretamente a nomeação de elementos para Orçamento Participativo de 

Escola – OPE e proposta de alteração do Regulamento Interno da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento de Escolas de Anadia. ---------------------------------------------------------------------- 

 --------- Passando ao ponto um da ordem de trabalhos, a Presidente do Conselho Geral referiu que é missão 

do Projeto Educativo constituir-se como um guia para atuação do Agrupamento de Escolas na prestação de 

um serviço adequado à Comunidade, pela valorização da instituição Escola, enquanto portadora de 

saberes e conhecimentos, implicando o empenho e responsabilidade em todos os serviços educativos, 

concretamente, no fomentar a aquisição de competências essenciais a uma formação ao longo da vida. 

Entre estes, salientou a promoção dos valores da disciplina, respeito mútuo, autonomia e esforço, como 

elementos essenciais na construção do conhecimento, acreditando levar a uma formação integral para a 

cidadania participativa. Posto isto passou a palavra ao Diretor. -----------------------------------------------------  

Tomando a palavra, o Diretor salientou que o Projeto Educativo é um projeto de todos e para todos, 

sublinhando os seus dois pilares essenciais, designadamente a inclusão e a equidade. Salientou o reforço 

significativo das respostas no âmbito da educação especial e o investimento na articulação com as 

famílias. Em seguida fez alusão a outras medidas relacionadas com o grupo de Mediação Disciplinar, 

referindo a importância de monitorizar o trabalho desenvolvido para aferir o seu impacto. Referiu, 

também ter sido já implementado o alargamento do horário de funcionamento da Biblioteca Escolar após 

o término das aulas, em resposta à solicitação dos encarregados de educação. Relativamente à oferta 

formativa afirmou que sendo já ampla, foi, ainda, alargada no presente ano letivo com o funcionamento 

de um curso de Educação e Formação de Adultos, no âmbito do Centro Qualifica. Em seguida, salientou as 
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parcerias que viabilizam o Plano de Ação Estratégica e o Plano de Promoção do Sucesso Educativo. Quanto 

a medidas de promoção do sucesso, destacou o reforço de recursos humanos para apoios educativos, 

assessorias e apoios tutoriais específicos.-------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, a Presidente do Conselho Geral salientou que o 

Plano Anual de Atividades é um documento de planeamento que define os objetivos, a organização e a 

programação das atividades a desenvolver ao longo do ano letivo, que para além de identificar os recursos 

envolvidos na sua realização também resume os propósitos de atuação com base na missão que consta no 

Projeto Educativo. Dando a palavra ao Diretor, este passou a apresentar o documento que preparou para o 

efeito, o qual segue em anexo à presente ata. Num primeiro momento, começou por enaltecer dois 

grandes eventos, nomeadamente a festa do Agrupamento como espaço privilegiado de reunião de toda a 

comunidade educativa e o Sarau enquanto oportunidade de mostrar e enaltecer os talentos dos alunos. De 

seguida, referiu o sucesso alcançado na atividade da caminhada mensal pelo concelho; o orgulho nos 

resultados alcançados no Concurso Intermunicipal de Leitura, destacando a participação surpresa de uma 

utente do Centro Qualifica; e, ainda, a aprovação da candidatura, no âmbito das Bibliotecas Escolares, de 

financiamento do projeto do Centro Escolar de Avelãs.--------------------------------------------------------  

No que se reporta a formação, o Conselheiro Artur Melo referiu que, a partir do momento em que o 

Agrupamento reúne condições para a disponibilizar através do Centro Qualifica, sugere que sejam 

desenvolvidas iniciativas, nesse âmbito, destinadas aos Assistentes Administrativos/Operacionais, a fim de 

colmatar as lacunas sentidas.-------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente, o Diretor fez alusão a alguns constrangimentos, nomeadamente a dificuldade de gestão da 

plataforma, pela não inserção atempada da informação relativa às atividades, bem como o surgimento de 

atividades não previstas que, pela sua pertinência, não devem ser desperdiçadas. Referiu ainda, a 

obrigatoriedade de acautelar a aprovação das atividades em Conselho Pedagógico, ativação do Seguro 

Escolar e autorização dos Encarregados de Educação. -----------------------------------------------------------------

Tomando a palavra, a Conselheira Ana Paula Gama, salientou a importância de, no final de cada 

atividade, ser dada a oportunidade aos destinatários de efetuarem a avaliação da mesma, referindo, em 

concreto a pertinência da sua continuidade, dando como exemplo a atividade “violência no namoro” que 

teve como público-alvo, os alunos do décimo segundo ano. Este parecer foi reforçado pela Conselheira 

Joana Trindade. Face a estes constrangimentos, a Presidente do Conselho Geral sugeriu a aplicação de 

inquérito de satisfação no final de cada atividade, em particular para alunos do terceiro ciclo e 

secundário, sempre que se revele adequado. --------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao relatório em discussão, o Conselheiro Carlos Couto alertou para a importância da 

transparência da informação, não devendo ser omitidos os aspetos menos favoráveis. Referiu, a título de 

exemplo, a atividade “Corta Mato” dinamizada pelo grupo de Educação Física, que obteve, do Centro 

Escolar de Arcos, como resposta ao convite “os docentes não se mostraram disponíveis”. Seguidamente 

frisou, também, a importância de uma articulação mais efetiva entre o Município e o Agrupamento, 

sugerindo uma reunião entre ambas as partes para otimizar cada um dos planos de atividades destas 

entidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Ainda no que se refere ao Plano de Atividades, o Conselheiro Ângelo Santos endereçou o convite a todos os 

membros do Conselho Geral, extensivo a toda a comunidade educativa, de participarem nas atividades 

promovidas pelo Município, no âmbito da candidatura a “Cidade Europeia do Desporto”. ---------------------- 

--------- Ponto três – Apreciar os resultados da Autoavaliação. ------------------------------------------------------- 
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---------No que se reporta aos resultados da Autoavaliação, a Presidente do Conselho Geral, partindo da 

exposição anteriormente efetuada pelo Diretor, relativamente ao Plano de Melhoria, deu a palavra à 

Conselheira Fernanda Pereira, na qualidade de Coordenadora da Equipa, solicitando-lhe que efetuasse o 

ponto de situação do processo. Em conformidade, esta referiu que a Equipa se encontra a terminar mais 

uma fase de recolha de informação sobre as ações implementadas no âmbito do Plano de Melhoria. 

Acrescentou que, pelo facto de nem todos os Coordenadores das várias medidas terem preenchido 

atempadamente o formulário de monitorização, não lhe foi possível efetuar, em tempo útil, o relatório 

alusivo. Acrescentou, também, que a Equipa de Autoavaliação se encontra a trabalhar na melhoria e 

simplificação dos questionários aplicados a diversos públicos-alvo na última recolha de dados, visando 

torná-los mais objetivos e menos morosos no seu preenchimento, para as pessoas não desmotivarem 

durante o mesmo. Com a sua aplicação pretende-se conhecer o grau de satisfação de alunos, pais e/ou 

encarregados de educação, docentes e pessoal não docente sobre o desempenho do Agrupamento. Neste 

âmbito, referiu estar também a ser efetuado o cruzamento dos vários questionários de forma a, dentro do 

possível, poderem ser comparados os distintos pareceres. Sobre os questionários afirmou que a Equipa 

está a trabalhar para garantir a sua aplicação no início do terceiro período e acrescentou que, no presente 

ano, a amostra de alunos, escolhida de forma aleatória, foi alargada para cerca de trinta por cento dos 

alunos que frequentam o Agrupamento, do sétimo ao décimo segundo ano de escolaridade, em 

conformidade com os anos de escolaridade já auscultados na avaliação diagnóstica. Referiu, ainda, que, 

tendo sido ponderada a possibilidade de poderem vir a ser aplicados a alunos mais jovens, a Equipa 

considerou que, encontrando-se a culminar um ciclo avaliativo, estes deveriam incidir sobre idêntico 

público-alvo, remetendo essa possibilidade para um futuro ciclo. Relativamente aos encarregados de 

educação, disse serem elegíveis como respondentes todos aqueles que disponibilizaram email para 

contacto, uma vez que os questionários são preenchidos online para facilitar o tratamento. Por último, fez 

alusão à tipologia dos questionários, de resposta fechada, e avançou a possibilidade de incluir, no fim de 

cada um, um campo em aberto, em que as pessoas possam apresentar, de forma descritiva, até três 

sugestões de melhoria, permitindo salvaguardar a possibilidade de se pronunciarem sobre algum aspeto 

não contemplado nos questionários. Analogamente, disponibilizou-se para esclarecer qualquer dúvida que 

os restantes conselheiros considerassem pertinente ver clarificada. ------------------------------------------------ 

Ainda no âmbito do trabalho desenvolvido pela Equipa de Autoavaliação, o Conselheiro Artur Melo fez 

questão de destacar o facto da referida equipa integrar, finalmente, um elemento representante dos 

alunos que é assíduo e participativo, na medida em que não está só porque assina a folha de presenças, 

mas porque se envolve e emite opiniões, ajudando no desenrolar do processo. Nesta medida, frisou ser de 

saudar essa participação dos alunos, que se encontram representados pela Maria Carvalho, tendo sido 

recomendada a inclusão no seu processo individual de um louvor. A Conselheira Fernanda Pereira reforçou 

ainda esta ideia, referindo que, durante as reuniões, a Maria participa e sugere, apresentando a sua 

perspetiva de aluna, que por vezes os restantes membros podem perder um pouco. ---------------------------- 

--------- Ponto quatro – Aprovação do mapa de férias do Diretor. ----------------------------------------------------

Na sequência da apresentação de proposta de férias a gozar pelo Diretor, nomeadamente, de trinta de 

julho a trinta e um de agosto, foi posto a votação e aprovado o referido mapa.----------------------------------  

-------- Passando ao primeiro dos pontos da ordem de trabalhos aprovado no início da reunião, 

concretamente a nomeação de elementos para Orçamento Participativo de Escola-OPE, e em 

conformidade com o Regulamento, publicado no Diário da República, em anexo ao Despacho n.º 436-
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A/2017, o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Anadia tem de nomear, para a Escola Básica e 

Secundária de Anadia, a comissão eleitoral constituída por professores e alunos que terão como função 

assegurar o regular funcionamento das mesas de voto, sem prejudicar a normal prestação e assistência às 

atividades letivas. Neste âmbito, a Presidente do Conselho Geral apresentou a proposta abaixo 

mencionada, que foi aprovada por unanimidade dos presentes. ----------------------------------------------------- 

Alunos: Mafalda Peres, Presidente da Associação de Estudantes e membro da equipa coordenadora, 

Carolina Santos, Adriana Gomes, Tomás Figueiredo, Catarina Oliveira, Beatriz Fernandes, Daniela Silva, 

Ana Marques, Joel Vieira, Filipa Roque, Tomás Rasteiro, Bárbara Martins, Maria Marques, membros da 

Associação de Estudantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Professores: Graça Maria Pereira de Matos enquanto coordenadora local do Orçamento Participativo das 

Escolas, Maria da Graça Antunes Pereira e Natália Paulo Vinhas Monteiro. ---------------------------------------- 

-------- Relativamente ao segundo dos pontos da ordem de trabalhos aprovado no início da reunião, 

nomeadamente a proposta aprovada na Assembleia de Pais e Encarregados de Educação do dia nove de 

março de alteração do Regulamento Interno, a Presidente da Associação de Pais informou acerca da 

alteração do Artigo duzentos e onze da secção I – avaliação, na página noventa e dois. No ponto três 

sugeria o seguinte texto “não é permitida marcação de mais de três testes de avaliação por semana, sem 

prejuízo de posterior alteração devidamente justificada”. Depois de analisada a proposta e estando já 

criada uma equipa de reestruturação deste documento foi decidido proceder ao encaminhamento desta 

proposta para aquela estrutura. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- E nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Geral agradeceu a todos a sua presença e 

deu por terminada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata. ------------------------------------------------ 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

__________________________________________ 

(Patrícia Miguel Santos Alves Flores) 

 

 

A Secretária 

 

___________________________________________ 

(Sandra Rodrigues)  

 

 


