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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

 

 

ATA NÚMERO TRINTA E TRÊS DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL  

 

 --------- Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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, à exceção de Artur Manuel Semedo R. Melo, Carlos Gata 

Tavares, Ana Miguel Breda, Paulo Jorge Flores Pinto Carvalho, Pedro Manuel Baptista Silva e ainda o 

representante da CPCJ, para dar cumprimento à seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------  

 --------- Ponto um – Aprovar o Relatório das Contas de Gerência; -----------------------------------------------------  

 --------- Ponto dois – Apreciar e aprovar o Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades; ------- 

 --------- Ponto três – Aprovar o Plano de Atividades de Enriquecimento Curricular; --------------------------------  

 --------- Ponto quatro – Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; ----------------------------  

 --------- Ponto cinco – Apreciar os resultados do processo de Autoavaliação; ---------------------------------- 

 --------- A Presidente do Conselho Geral informou que as faltas dos Conselheiros Artur Manuel Semedo R. 

Melo, Carlos Gata Tavares, Ana Miguel Breda e Paulo Jorge Flores Pinto Carvalho, foram devidamente 

justificadas e ainda que o novo representante da CPCJ, Nuno Miguel Henriques Simões, uma vez que ainda 

não tomou posse não terá falta nesta reunião. ---------------------------------------------------------------------------  

---------  - Após a introdução das respetivas correções à ata da reunião anterior, a Presidente leu a sugestão 

 da  Conselheira Ana Paula Gama, para que fique registado no ponto dois da ata, a introdução de um novo 

parágrafo relativamente à prestação de Serviços/Otimização dos Serviços Administrativos (que foi 

aprovado por maioria, com 5 abstenções, dos Conselheiros que não estiveram presentes na reunião 

anterior).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Ainda relativamente à ata, a Presidente passou a palavra à Conselheira Fernanda Pereira que 

queria expor a situação das atas do Conselho Geral. ------------------------------------------------------------------- 

-------- A Conselheira referiu que as mesmas têm chegado num estado bastante mau, que tem perdido 

horas, ela e a Presidente a refazer e alterar algumas, que chegam com conteúdos e informação em falta, 

muitas vezes com textos extensos, sem pontuação e sem nexo, deturpando mesmo o que foi dito nas 

intervenções. Referiu que uma ata não pode ser só uma transcrição da gravação, é muito mais do que isso 

e que tem de ser revista a maneira como são secretariadas ou as competências de quem as secretaria. 

Sugeriu  duas opções, ou continuarem a ser secretariadas por alguém nomeado dos serviços 

administrativos, sendo criteriosos na escolha da pessoa atendendo  às suas competências, capacidades e 

ao seu perfil para as fazer, (sendo sempre sujeita a verificação e eventuais correções pela Secretária e 

Presidente posteriormente), ou então ser feita por cada um dos Conselheiros rotativamente em que cada 

um que usasse a palavra para fazer uma intervenção fizesse um breve resumo, uma pequena síntese do 
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que disse e o fizesse chegar a quem a secretaria de modo a facilitar o trabalho. Continuar com a gravação 

da reunião, uma vez que serve de auxílio e esclarecimento em caso de surgir alguma dúvida. ---------------- 

-----------A Presidente referiu que o ideal seria a primeira opção,  continuar com alguém a apoiar o 

secretariado, solicitando  a opinião do diretor, que referiu que se parte do pressuposto que todas as 

pessoas estão qualificadas para o efeito e que , estas experiências também servem para ver a 

competência de cada um e que se  cada um puder trazer propostas  e reflexões, um pequeno guião para 

apresentar com os seus contributos para o trabalho de secretariado, seria uma grande ajuda. ---------------- 

--------O Conselheiro Carlos Couto também concordou em cada um enviar um pequeno texto com as suas 

declarações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ 

--------Depois disto, a presidente questionou se a ata da reunião anterior, com as devidas alterações era 

aprovada, sendo então aprovada com maioria absoluta. -------------------------------------------------------------- 

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

algum ponto prévio à Ordem de Trabalhos, conforme prevê o Regimento do Agrupamento, uma vez que 

ninguém queria acrescentar nada, deu então início à ordem de trabalhos. -----------------------------------------  

---------Ponto um – Aprovar o relatório da Conta de Gerência  ---------------------------------------------------------  

 --------- Neste ponto, a Presidente salientou que costumam ter a presença da Chefe dos Serviços Liseta 

Almeida e do funcionário da Contabilidade Pedro Patrício, para esclarecer algumas dúvidas que possam 

surgir relativamente às Contas de Gerência, pedindo autorização para os chamar. Referiu que é função do 

Conselho Administrativo do Agrupamento de Escolas elaborar o relatório das Contas de Gerência e ao 

Conselho Geral compete a sua análise e aprovação. A Presidente referiu que fez uma análise às contas e 

verificou que as verbas parecem ser cada vez menos, face às necessidades de funcionamento da escola. E 

referiu que o Diretor ia fazer uma breve análise das contas. --------------------------------------------------------- 

----------O Diretor iniciou fazendo uma breve explicação sobre cada uma das fontes de financiamento e um 

pequeno sumário das receitas que estão em cada uma delas, que vêm da transição do ano civil anterior. 

Fez uma reflexão sobre as contas de gerência, dizendo que nas despesas houve a preocupação de seguir os 

princípios de contabilidade pública tendo em conta a prudência dos respetivos gastos. ------------------------ 

 Falou do acordo quadro que existe com o Estado para aquisição de produtos, materiais e equipamentos 

que tem de ser feito através da plataforma das compras públicas, o que leva a uma maior eficácia e 

eficiência das compras. Referiu que, relativamente à verba transferida da Autarquia para a Educação Pré-

Escolar e 1º. CEB, essa verba foi gerida numa lógica de priorização de despesas de expediente e limpeza, 

havendo preocupação de procurar uma distribuição equitativa das verbas tanto quanto possível por todos 

os estabelecimentos. Que foram analisadas algumas despesas, nomeadamente comunicações (telefones, 

internet) e alguns contratos existentes de modo a reduzir custos. -------------------------------------------------- 

Em relação à verba do orçamento de Estado da Fonte  Financiamento 111, explicou que essa verba  

esgota-se em despesas de luz, água, gás e nos contratos das impressoras (fotocópias), o que implica uma 

gestão muito rigorosa e que levou a que  fossem implementadas medidas de contenção orçamentais tais 

como: sensibilização da comunidade escolar para poupar, desligar luzes, supervisão de desperdícios da 

água (fugas), ajustar horários de aquecimento do edifício, gastos de  fotocópias por utente, vigilância dos 

edifícios e espaços exteriores no sentido de prever danos e preservar os bens, sensibilizando os alunos e os 

pais no início de cada ano para eles perceberem que  qualquer dano que causem na escola, tem de ser 

pago com dinheiro das receitas próprias. Explicou que, foi solicitado sistema de vídeo vigilância para o 

edifício da Escola, mas que ainda se aguarda resposta e que esta implementação de vídeo vigilância tem 
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vários objetivos, além da segurança, também contribuir de maneira dissuasora para alguns atos de 

vandalismo. Relativamente ao orçamento do fundo social europeu para os cursos CEF, Profissionais e EFA, 

tem manifestado uma tendência decrescente, de ano para ano e com orientação para direcionar as verbas 

para despesas de pessoal em detrimento das despesas afetas a funcionamento (subsídios, refeições, 

transportes e projetos de alunos). Perde-se fundo de maneio para investimento em detrimento de 

obrigação de pagamento de despesas com pessoal. Também referiu que existiu alguma preocupação com 

as despesas no apoio a alunos carenciados a nível sócio económico, com visitas de estudo e ainda, aos que 

foram referenciados pelos diretores de turma, com a atribuição de lanches e pequenos almoços. Com as  

receitas do Orçamento Privativo (taxas, emolumentos e bufete), as principais prioridades além do 

pagamento das despesas correntes, é também dar resposta a situações imprevistas, de resposta imediata 

(avarias, danos), o que resta (pouco), é canalizado para apetrechamento de salas (computadores, 

projetores), aquisição de cacifos e também equipamentos didático-pedagógicos para os 

grupos/departamentos e materiais para laboratórios e equipamento de oficinas. -------------------------------- 

O Diretor salientou que tem de pensar sempre numa gestão prudente para não gastar tudo o que tem e 

ponderar sobre o que é mais importante e prioritário. Assim, referiu que as receitas, apesar de parcas, são 

canalizadas para prioridades que definem as políticas educativas de acordo com as orientações do projeto 

educativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------Depois desta explicação o Diretor perguntou se havia alguma questão. ------------------------------------ 

--------O Conselheiro José António Gomes referiu que é normal num edifício grande haver fugas de água e 

sugeriu que as mesmas deveriam ser controladas fazendo uma leitura do contador diariamente, uma ou 

duas vezes ao dia. O Diretor referiu que a fuga a que se referiu foi no jardim e que já estava resolvida. 

Adiantou ainda que com a ajuda do Município iriam implementar um sistema de medição remota, para 

fazer a monotorização do consumo, e assim ser mais fácil controlar e até receberem alertas. ---------------- 

----------O Conselheiro Carlos Couto questionou se os gastos na rubrica encargos com conservação do 

edifício se deviam a arranjos derivados de atos de vandalismo dos alunos e reforçou a ideia de rigor na 

obrigação dos alunos pagarem os estragos nem que fosse de forma faseada, por um ou dois anos letivos. -- 

--------O Diretor respondeu que  nos casos de vandalismo com identificação do autor, há um processo e os 

danos são pagos pelo responsável (Encarregado de Educação, no caso dos alunos), mas que nem sempre as 

situações são assim tão lineares e que  também há situações em que existem dificuldades financeiras e 

nestes casos procura-se que façam algum contributo (não pagar nada, nunca deve existir). Deveria haver 

sempre uma responsabilização total, mas há situações em que tal não é possível. Disse que deveríamos 

passar a imagem de que somos intransigentes, mas que há situações de encarregados de educação que não 

querem assumir responsabilidades, colocando em causa que os danos tenham sido provocados pelos seus 

educandos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------A presidente colocou a questão do procedimento de quando não são identificados os autores dos 

danos? O Diretor respondeu, que nesse caso era a vídeo vigilância que deveria existir, para ajudar a 

identificar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O conselheiro Pedro Vale, ainda sobre a questão do vandalismo, questionou se o seguro escolar não 

cobria estas despesas, e se não valeria a pena fazer um seguro para cobrir danos pessoais na escola. A 

Chefe dos Serviços Liseta Almeida interveio e referiu que só se faz seguros de danos pessoais, de 

responsabilidade civil para os alunos em estágios profissionais fora da Escola e que o seguro escolar não 

cobre estas situações de danos materiais.------------------------------------------------------------------------------- 
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--------O Diretor disse que fazer um seguro para  mil e quatrocentos alunos era complicado. O Conselheiro 

Pedro Vale salientou ainda que o facto de haver excesso de alunos a circular nos corredores também 

propicia a estes atos de vandalismo e outras situações e se não seria de pensar nesta situação, de fazer 

esse seguro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Conselheira Alexandrina Leitão diz que uma coisa era ter um seguro para situações em que o aluno 

não tivesse intenção de estragar, para atos involuntários (exemplo de partir um vidro porque alguém 

empurrou sem querer), outra situação era ter um seguro para atos de vandalismo, que acha que não ia 

ajudar em nada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------O Diretor referiu que também não são assim tantas as situações, que o próprio edifício é frágil e 

que por vezes basta um empurrão para que algo se estrague, que há a responsabilização e que também há 

uma pessoa na manutenção que vai arranjando. Que vão ter de ir gerindo essas situações na medida em 

que elas acontecem. Se estas se tornarem incomportáveis então terá de pensar em fazer um seguro. No 

entanto entende que há muito trabalho a fazer na escola para sensibilizar e prevenir esses danos, que o 

que se pretende é sensibilizar para preservar os bens.----------------------------------------------------------------- 

-------A Presidente solicitou que se concentrassem no relatório, para ver se havia mais alguma questão  ao 

que o Conselheiro Carlos Couto questionou se os painéis solares do pavilhão desportivo e ambas as 

caldeiras se encontravam em pleno funcionamento, uma vez que uma não parecia  estar a funcionar de 

forma a garantir uma poupança de gás, se o parque escolar conseguiria resolver essa situação.--------------- 

--------O Diretor referiu que todas as situações de avarias eram reportadas na plataforma e que face a isso 

havia intervenções da Parque Escolar na resolução das mesmas. ---------------------------------------------------- 

--------- Dando seguimento à reunião, a Presidente agradeceu a presença e esclarecimentos da Chefe dos 

Serviços Liseta Almeida e de Pedro Patrício, e pediu que abandonassem a sala. --------------------------------- 

--------- A Presidente salientou então que nesta fase de contabilidade resta perceber que o Orçamento é 

limitadíssimo,  que sabemos onde é que é gasto, quais são as prioridades, e que somente as emergências é 

que estão a ter resposta, que deveríamos ter um Orçamento que desse capacidade de resposta a outras 

situações. Sendo assim solicitou a aprovação do mesmo, que foi aprovado por unanimidade, dando por 

terminado o primeiro ponto da ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------- 

--------Ponto dois- Apreciar e aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades. ----------- 

-------A Presidente referiu que o Conselho Geral vai analisando os relatórios anteriores, que têm vindo a 

dar orientações para alteração do formato do relatório, que já diminuiu o número de páginas, o que o 

tornou mais objetivo e com uma análise mais global.  Salientou ainda que é um documento que incide 

sobre todas as iniciativas educativas, bem como projetos das turmas desenvolvidas neste ano letivo e que 

tem de ir de encontro ao que é o Projeto Educativo. Salientou que tinham de avaliar o grau de execução 

das atividades e o envolvimento dos diversos intervenientes. -------------------------------------------------------- 

--------A Conselheira Alexandrina Leitão referiu que achava que o projeto Eco- Escolas também deveria 

estar referenciado, ao que o Diretor respondeu que iria ser acrescentado. O Diretor referiu ainda que 

todas as atividades estavam numa plataforma aberta, com os respetivos relatórios que podiam ser 

consultados.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------A Presidente referiu que foram realizadas duzentas e vinte e oito atividades, que têm vindo a 

crescer em número todos os anos, e que relativamente às não realizadas, importava perceber se 

efetivamente eram ou não importantes, e refletir se eram ou não muitas atividades. O Diretor refere que 
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reduzir o número de atividades não será o melhor princípio, mas que se tem de trabalhar melhor na 

planificação das mesmas havendo uma melhor articulação. ---------------------------------------------------------- 

--------A Conselheira Ana Paula Gama questionou o facto de na atividade cento e cinquenta e sete, (visita 

dos alunos do décimo segundo ano a Lisboa), os objetivos não terem sido atingidos para trinta e dois 

alunos. Referiu que alguns alunos de artes (nove) foram convencidos que iam ao MAT e ficaram 

despontados porque tal não aconteceu. Referiu ainda que o facto de marcarem algumas viagens à quarta 

feira, dia livre dos alunos, também não os atrai. ---------------------------------------------------------------------- 

O Diretor referiu que, no início do ano com a concordância dos alunos nessa tomada de decisão, a quarta 

feira, também seria o dia mais indicado para a realização dessas atividades. Relativamente a este assunto 

a Conselheira Alexandrina Leitão referiu ainda que, na sua opinião estas saídas deveriam ser feitas nas 

paragens letivas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Conselheira Enfermeira Silvana pediu para fazer uma observação sobre a Pediculose. Que sempre 

existiu e vai continuar a existir.  Que tem sido uma preocupação constante dar resposta aos pedidos das 

escolas para a realização de palestras sobre o assunto, mas que depois não há participação dos 

Encarregados de Educação, ou quando há são de quem até cumpre. Refere que no próximo ano têm de 

redefinir a participação, sugerindo que nas reuniões iniciais de ano, ou entrega de notas, aí sim poder 

haver alguma intervenção nesta área, porque a organização de Workshops só para isto não faz sentido. ---- 

---------A Conselheira Alexandrina Leitão referiu também que em relação ao projeto “Conta Peso e 

Medida”, atividade 124, constava como atividade não realizada, mas a mesma tinha sido realizada na 

Escola de Vilarinho do Bairro, que o projeto foi iniciado e concluído. E que em Anadia é que não tinha sido 

realizado por falta de disponibilidade, segundo informações da coordenadora do projeto. --------------------- 

---------A Conselheira Ana Paula Gama, solicitou que se fizesse uma reflexão sobre a participação da Escola 

na Feira da Vinha e do Vinho. Considera que assim não estão lá a fazer nada, que se faz um investimento e 

que para se estar tem de se estar com alguma consciência e ver o que é que se quer daquilo. Diz que este 

ano apanharam o stand todo sujo, os desenhos tortos e mal fixados. Acha que há falta de articulação e   

questiona o facto de não se aproveitar o espaço para promover o Qualifica, de modo a chegar a 

determinado público-alvo, porque considera que nada se divulga assim. Que apenas havia uns folhetos a 

fazer referência ao Qualifica, e este devia ser mais divulgado atendendo ao público alvo da feira. Não tem 

a ver com a localização ou mudança de sítio, mas sim com o que se faz e divulga. Acha que há pouco 

dinamismo e se tem feito pouco, que se deve refletir sobre isso. Considera que tem de se estar com 

qualidade havendo uma interligação entre todos e estando de uma forma ativa. -------------------------------- 

--------A Presidente considera que é uma maneira de dar visibilidade e divulgar o que se faz no 

Agrupamento, mostrar a oferta educativa no seu todo e promover a comunidade educativa no meio onde 

se insere. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------O Diretor referiu que discorda com os pontos de vista apresentados, refere que nunca se pode 

pensar na participação da Escola, como uma questão de angariação de alunos, que estamos lá a 

apresentarmo-nos como uma instituição, que desenvolve um serviço de qualidade, que desenvolve 

projetos, que é dinâmica. Refere que a coordenação sim, é muito importante, que nós apenas estamos ali 

para divulgar e apresentar o que de melhor somos capazes de fazer. Para os alunos e quem lá passa é 

importante porque se identificam e pensam, “A minha Escola”. E que só se justifica a participação se em 

cada dia se praticar o dinamismo, se o grupo que estiver a participar em cada noite interagir com o 

público, ouvir as pessoas, perceber o que pensam da instituição, e divulgar as ofertas, como o Qualifica, 
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explicar como funciona, os horários e  a equipa. Acha que se justifica plenamente essa participação com 

dinamismo, inovação de ano para ano e operacionalização, chamando a atenção das pessoas para que haja 

uma colaboração mais ativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Conselheira Silvana referiu que também considera importante a participação do Agrupamento, 

assim como das outras Instituições do Concelho, é importante estar, mas concordou com a Conselheira Ana 

Paula Gama, que devia haver uma coordenação melhor, com atividades mais práticas, em que os 

participantes pudessem fazer qualquer coisa, porque as pessoas gostam de interação e  sugeriu que para 

isso talvez fosse boa ideia criar uma equipa de coordenação que começasse  logo a planear a participação 

na feira no início do ano.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------A Presidente solicitou também uma reflexão sobre o ponto da Associação de Estudantes, onde 

apenas existia uma atividade, referindo que no projeto de ação estratégica do Conselho Geral um dos 

objetivos e metas era manter a ideia de que a Associação de Estudantes era importante e nesse sentido 

dar suporte para que os alunos pudessem desenvolver atividades que promovessem o Agrupamento, 

considerando por isso que este aspeto foi menos concebido, referiu que deveriam ver qual iria ser a 

participação para o próximo ano.------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Neste assunto o Diretor referiu que há sempre uma responsabilidade da nossa parte , uma vez que 

o dinamismo da Associação de Estudantes também parte dos desafios que lhe são colocados.  Nota que a 

Associação fez um programa para as eleições, que assumiu responsabilidades e não cumpriu.  Refere que 

aquando da tomada de posse da Associação, lhe foi manifestado todo o apoio e disponibilidade para o que 

precisassem, para cumprirem o programa, bastando para o efeito dizer o que precisavam.  No início 

chegaram mesmo a arranjar algum fundo financeiro, para despesas que eles tivessem de fazer para 

realizarem algumas atividades, mas que se percebeu nitidamente que o dinamismo este ano ao contrário 

de outros anos foi pouco, e que isso também tem a ver com as equipas.------------------------------------------- 

--------A Conselheira Ana Paula Gama refere que os alunos deviam ser responsabilizados pelo facto de 

fazerem um programa e depois não o cumprirem, que numa escola não se deve permitir que façam disto o 

que faz em política a nível nacional porque prometem e depois não cumprem. Que já há dois anos foi 

assim e o ano passado também, que deveriam ser orientados e responsabilizados. ------------------------------ 

--------O Diretor referiu que poderia marcar as eleições para mais cedo, antes de novembro, logo no início 

do ano letivo, para assim terem mais tempo de cumprirem as atividades,  mas que também tem de haver 

um tempo para os alunos se conhecerem e que o fato de fazerem ou não, não tem a ver com o início em 

Setembro ou Novembro mas sim com o dinamismo dos alunos da Associação. Acha que a monitorização 

talvez resolva o problema, fazer uns alertas para o cumprimento do programa e a determinada altura do 

segundo período chamar os elementos da Associação, fazer um balanço e responsabilizá-los. Que também 

não se deve deixar que o dinamismo por parte dos alunos passe sempre por uma monitorização dos 

adultos, que se deve deixar que exista alguma proatividade por parte deles. ------------------------------------- 

-------- A Conselheira Silvana Marques, referiu relativamente a este ponto que têm de deixar que os alunos 

novos que possam vir transferidos de outras escolas, por exemplo para o décimo ano e que queiram 

integrar as listas o possam fazer e daí o tempo para se conhecerem. ---------------------------------------------- 

 --------A Presidente referiu que sim, que também não devem ser sempre controlados, que a resposta tem 

de ser adequada à situação, se eles estiverem a corresponder e a fazer, que se deve deixar fazer até 

determinada altura, senão que tem de haver acompanhamento. ---------------------------------------------------- 
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--------Ainda dentro deste assunto, a Conselheira Alexandrina questionou se a Associação de estudantes 

tinha de ser obrigatoriamente eleita anualmente. Sugeriu que talvez fosse mais útil se fosse mais de um 

ano, de dois em dois anos talvez houvesse mais envolvimento e pudessem fazer um trabalho melhor. Que 

teriam de assegurar nas listagens a questão dos suplentes e não ter só alunos do décimo segundo ano, que 

depois vão embora.  Que esta medida talvez fosse melhor para a realização do trabalho deles. -------------- 

---------A Presidente disse que, uma vez que estavam a fazer sugestões também tinha uma a fazer 

relativamente ao Clube de Jornalismo “O Ciclista”. Depois de ler a referência que estava na página sete 

no terceiro parágrafo do Relatório de Execução do Plano Anual de Atividades, disse que existia claramente 

um problema de comunicação  relativamente ao desconhecimento do Blogue, que é pouco visitado,  

referiu que até ouviu e aceitou da parte da Conselheira Ana Paula, a sugestão de, logo no início do ano, 

nas reuniões de apresentação com os diretores de turmas ser dado a conhecer.----------------------------------  

---------A Conselheira Ana Paula referiu que a informação do Sarau, só tinha ido para a página na véspera. 

Que muitas pessoas disseram que não tiveram conhecimento do Sarau, mas que esteve muita gente na 

mesma, e sugeriu que para o ano não devia ser a uma quinta feira. ------------------------------------------------ 

---------Relativamente a este assunto a Vereadora do Município referiu que uma vez que falaram no Sarau 

onde esteve presente, que entende que a sua realização a uma quinta feira não é a mais adequada. Sabe 

que foi condicionado pela utilização do espaço e pelo horário. Que na parte final do Sarau, à medida que 

os alunos iam atuando, as famílias iam indo embora acabando o espetáculo com a sala praticamente vazia.  

--------A Conselheira Alexandrina referiu que isso se deveu aos alunos terem exame na sexta feira.----------

--------O Diretor disse que queriam na sexta feira, mas na sexta feira estava um artista  a atuar em Anadia, 

havia a previsão de chuva e havia a condicionante do espaço ter de estar disponível, daí não ter sido 

possível.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------A Conselheira Ana Paula questionou se não seria possível agendar com a Câmara o dia e o espaço 

mais cedo. Por exemplo, em outubro ou novembro ou até ao final do ano civil, considerando que quanto 

mais cedo o fizessem, melhor era para a Câmara e para o Agrupamento. ----------------------------------------- 

-------- O Conselheiro Ângelo Santos interveio dizendo que não era só o espaço, que há também um 

conjunto de situações inerentes em termos de logística para que o espetáculo se realize e que é aí que 

pode haver alguns constrangimentos, que tem a ver com a decisão do executivo e com os valores 

envolvidos. Falando de alguns milhares de euros de despesa, da parte técnica e funcionários que têm de 

estar adstritos. Mas que se fizerem a proposta mais cedo, já com tudo programado, orçamento e valores, 

para ser sujeito à aprovação do Município, sim, aí podem fazer o pedido no início do ano letivo.  ------------ 

--------A Vereadora referiu que também este ano o dia foi pensado por parte do Agrupamento muito pouco 

tempo antes, mas que fazia sentido marcar mais cedo e agendar uma data. -------------------------------------- 

--------O Diretor concordou que, de acordo com o calendário de exames e atividades, a data do Sarau 

podia ser pensada com mais antecedência e vir a ser marcada no início do ano letivo. ------------------------- 

--------Ainda relativamente ao jornal “O ciclista”, a Conselheira Ana Paula, referiu que faz cada vez menos 

sentido ter um jornal em formato de papel, porque somos uma Eco Escola, referiu que no Sarau se andou 

a pedir por favor às pessoas para comprarem os jornais, que depois os deixaram lá ficar. Ou então 

mantendo o formato em papel, que se deveria disponibilizar também em formato digital, através de um 

link fornecido pelos diretores de turma aos encarregados de educação, quando os convocassem para a 

entrega de notas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------O Diretor referiu que tinha até outra proposta, a de transformar o jornal, dar-lhe maior qualidade, 

fazer tipo revista, com outro tipo de grafia, com papel com mais brilho, para o enriquecer, com outro 

tamanho, que até pudesse ficar colocado numa estante.-------------------------------------------------------------- 

--------- A Conselheira Alexandrina referiu que não sabia se era caro e se era viável, mas que outra solução 

era divulgar mais, por exemplo durante um ano, sair como suplemento do Jornal da Bairrada, um 

destacável, que talvez isso servisse para uma maior divulgação sem ser só na comunidade educativa.-------

----------Continuando a análise do relatório a Presidente referiu também o destaque para a  parceria 

existente com a Câmara Municipal de Anadia na realização de diversas atividades, tais como o Sarau e 

ainda outras.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Conselheiro Ângelo Santos, questionou qual era o critério para colocarem as atividades ali no 

plano, referindo que algumas da Câmara não estavam lá comtempladas, mas outras estavam. ---------------

-----------------O Diretor referiu que o critério é ter um proponente e um coordenador. Para serem inseridas 

só se houver articulação e a Câmara como proponente as mandar colocar.---------------------------------------- 

---------A Presidente sugeriu que apesar de ser o município a desenvolver essas atividades, ficar alguém 

como dinamizador e a articular com a Câmara. ------------------------------------------------------------------------- 

----------A Conselheira Fernanda Pereira sugeriu ainda que devia ser feito o planeamento dessas mesmas 

atividades no início do ano letivo, de forma a poderem atualizar o calendário e saber com o que se pode 

contar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------Ainda relativamente à realização de ações a Conselheira Ana Paula questionou como era feita a 

avaliação de ações direcionadas apenas para alunos, como saber se valeu ou não a pena, se os alunos 

gostaram ou não. Apresentou o caso concreto da ação “Violência no namoro”, realizada no âmbito do PES, 

em que referiu que os alunos do décimo segundo ano detestaram, que não se identificaram com a ação, 

que parece que os outros anos (décimo e décimo primeiro) até gostaram e que também alguns dos 

professores com quem falou referirem que esta ação era uma perda de tempo. --------------------------------- 

--------A Conselheira Carolina Oliveira referiu que teve a ver não com o tema em si mas sim com a 

abordagem que foi feita do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------  

--------O Diretor sugeriu passar no final de cada ação um inquérito de satisfação. ------------------------------- 

--------A Enfermeira Silvana Marques referiu que é um tema que ninguém quer ouvir falar, mas que são 

situações que realmente acontecem, que o tratamento deste assunto também tem a ver com aquilo que a 

escola quer, contudo, e uma vez que é um tema que tem uma preocupação Nacional e real, que parece 

importante abordá-lo e fazer essa prevenção. Que há sempre descontentes, mas que no final também 

aparecem trabalhos fantásticos, cartazes, filmes, que poderiam ser apresentados caso o Conselho Geral 

quisesse e que eram mesmo espetaculares. Que dependia também das turmas e dos anos, que havia 

turmas do 12º, principalmente os profissionais em que era difícil trabalhar, uma vez que como essas 

situações eram vividas em ambiente familiar, eles próprios entravam em negação. Referiu que se 

quisessem retirar o tema do 12º. ano, poderia ser retirado, ou então poderiam rever a apresentação feita 

este ano. Que poderiam passar um inquérito de satisfação, mas que pela quantidade de ações que 

realizavam durante o ano desde a pré ao 12º. ano era impossível fazer essa avaliação, só se a escola se 

responsabilizasse por esse tratamento de dados, que faziam sim através da escolha aleatória de uma 

turma, uma avaliação em determinados projetos.--------------------------------------------------------------------- 

-------- O Diretor referiu que bastava no final de cada ação ter um feedback, questionando os alunos, 

quem é que tinha ou não gostado, através do levantamento do braço. --------------------------------------------- 
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---------Seguidamente a presidente questionou os presentes, ainda sobre o relatório, se alguém tinha mais 

alguma coisa a acrescentar e não havendo nada a acrescentar o mesmo foi colocado a votação e foi 

aprovado por todos os presentes.------------------------------------------------------------------------------------------  

--------De seguida passou ao Ponto três – Aprovação do Plano de Atividades de Enriquecimento Curricular, 

em que refere que não há grandes alterações relativamente ao que tinha estado em vigor este ano letivo, 

questionando o Diretor sobre isso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Diretor referiu que sim, que não havia, mas que  havia algumas preocupações, um compromisso 

de reforço relativamente à Educação Musical de um tempo, tal como estava referido no plano, que 

continuava a haver algum constrangimento na construção do horário relativamente ao fato de ser nas duas 

últimas horas do dia, que deveria ser preferencialmente numa, mas que estavam a estudar o horário de 

modo a contribuir para esta qualidade de serviço. Que se pretende que os professores das AECS façam 

parte da Plataforma Inovar, escrevendo também os sumários no registo da assiduidade e comportamentos 

dos alunos, o que já foi assumido que sim a partir de setembro. Informou que para cada área eram 

apresentados os planos respetivos, que tinham os objetivos dentro de cada área e os temas abordados, 

tudo com a supervisão do professor titular, para o caso de quererem conhecer. ---------------------------------

---------- Referiu ainda que seguia os moldes de 5 tempos no primeiro e segundo ano, que relativamente à 

meia hora a seguir ao almoço, que havia uma preocupação em evitar, que estava em estudo, porque de 

acordo com uma atividade inspetiva que tiveram, tem de haver componente letiva de manhã e de tarde e 

por isso não pode haver a chamada tarde livre só para outras atividades. Que visto serem cinco tempos, 

deveria ser um tempo por dia ao final do dia, mas havia o constrangimento a nível de professores e por 

vezes tal não era possível. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- A Presidente e dado não haver quaisquer dúvidas ou questões, colocou o plano das AEC a votação 

e o mesmo foi aprovado.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente ao Ponto quatro – Pronunciar-se sobre a constituição de horários, a Presidente 

referiu que os mesmos foram definidos pelo Conselho Pedagógico e que tinha um breve resumo do que 

tinha chegado ao Conselho Geral.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O Conselheiro Carlos Couto questionou o Diretor se não tinham optado pelos tempos de cinquenta 

minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------O Diretor respondeu que estavam a fazer um estudo e mesmo a ter algum feedback relativamente 

a isso, até de outras escolas que já implementaram e que com os 50 minutos era mais fácil fazer 

ajustamentos, com a matriz e com os horários dos professores, mas que também havia alguns contras, o 

facto de se perderem minutos em algumas disciplinas. Disse que já tinha um estudo feito das duas opções, 

que aguardavam a inserção da nova portaria para fazer a mudança. Referiu que o que vinha de novo era a 

introdução no primeiro ano, no quinto e no sétimo ano da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. -----

---------Relativamente a este assunto, a Conselheira Alexandrina questionou se o Agrupamento só iria dar 

esta disciplina a estes anos, visto ser o obrigatório, se não iria alargar esta disciplina a outros anos, se 

poderia ser substituída pela hora que existia de DT alunos.-----------------------------------------------------------  

---------O Diretor informou que é diferente, porque o DT alunos é outra coisa, que esta disciplina de 

Cidadania, é de carácter obrigatório e sujeita a avaliação. Que também vai haver a componente artística 

e a introdução das TIC no quinto e sexto ano. No quinto, já no próximo ano letivo. -----------------------------

-----------A Presidente passou a ler o resumo que tinha sobre este tema e o diretor a fazer uma breve 

explicação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 --------Este informou que os horários letivos de início e fim de aulas se iriam manter em Vilarinho e em 

Anadia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que se iria manter a concentração máxima das atividades num só turno do dia, a possibilidade de três 

blocos de noventa minutos no período da manhã, o limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois 

turnos que seria de cento e sessenta e cinco minutos e o período mínimo para almoço de sessenta 

minutos.  Nas disciplinas que têm dois ou três dias por semana, evitar os dias consecutivos. ------------------ 

-----------As línguas estrangeiras não serem lecionadas em tempos letivos consecutivos. ------------------------ 

 --------Na Educação Física evitar dias consecutivos e só começar passado uma hora do período do almoço.  

Para efeito de substituição de aulas, por ausência do professor e em relação à alteração pontual dos 

horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas, decidiu-se que, pontualmente, poderão efetuar-

se alterações aos horários dos alunos depois de submetidas à aprovação do Diretor. ---------------------------- 

 --------Os apoios a prestar aos alunos serem preferencialmente atribuídos aos professores da disciplina. --- 

--------Relativamente à questão dos apoios a Conselheira Anabela Figueiredo questionou se os apoios 

específicos aos alunos não poderiam preferencialmente ser ao final do dia, referenciando que sendo na 

hora de almoço, os outros alunos que não tinham APAS tinham duas horas de almoço e saíam todos os dias 

às dezassete horas, podendo sair mais cedo, caso fosse ao final do dia. ------------------------------------------ 

-------- O Diretor referiu que já experimentaram várias situações, mas que isto apenas tem a ver com o 

facto de conseguir que os alunos frequentem essas aulas. Sendo ao almoço e uma vez que depois têm 

aulas de tarde, esses alunos fiquem mais comprometidos a ir, daí terem deixado os horários um pouco 

mais abertos na hora de almoço, para que tenham as APAS e os outros tenham noventa minutos de 

almoço. Considera que também não é bom terem um período de almoço muito curto e também para criar 

uma maior flexibilização no serviço do refeitório. --------------------------------------------------------------------- 

---------A Presidente continuou a leitura do resumo, referindo que devia ser organizado um conjunto de 

atividades nos tempos desocupados dos alunos, no caso de faltas imprevistas dos professores. Ainda a 

permissão para o desdobramento das turmas em disciplinas do básico e secundário, de modo a possibilitar 

o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita. --------------------------------------------------------------- 

--------Os tempos da Componente não letiva, não atribuídos, serão colocados em horário do docente de 

forma a prestar o apoio necessário aos alunos ou outro tipo de trabalho colaborativo. O Diretor referiu que 

isso será sempre em função do crédito disponível após a distribuição final do serviço. -------------------------- 

 --------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. ------------------------------------------------------------ 

--------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 destes cursos. ------------------------------- 

-------- O exercício de cargos de coordenação pedagógica 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.  

-------- Propõe-se um tempo para preparação dos exames do nono ano de Português e Matemática e nas 

disciplinas de exame do secundário, a menos que haja pedido de dispensa pelos Encarregados de 

Educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------A Presidente referiu que em relação ao quinto e sexto ano, já se tinha falado um pouco, mas passou 

a palavra ao Diretor para que ele explicasse um pouco melhor as alterações a introduzir nesses anos. ------

---------O Diretor referiu que no quinto ano  se dividia em duas áreas,  Apoio ao Estudo e Complemento à 

Educação Artística,  as Escolas tinham agora  liberdade para decidir e poderiam assim reduzir para quatro  

tempos a distribuir da seguinte forma: Apoio ao Estudo, preferencialmente atribuído ao Diretor de Turma 

e os restantes: aos professores de Línguas e Humanidades, de Ciências, embora considere mais para os 

professores de matemática e português uma vez que estas disciplinas na nova matriz vão ser reduzidas.----  

-------- No Apoio ao Estudo, para o 6.º ano, mantinha-se o que estava no ano passado, cinco tempos a 

distribuir com uma hora preferencialmente atribuída ao Diretor de Turma, e aos restantes professores de 

Línguas e Humanidades, de Ciências e de Expressão Artística. ------------------------------------------------------- 

--------Sobre as regras de frequência e de dispensa dos alunos no apoio ao estudo referiu que os 

Encarregados de Educação é que têm de decidir, não pode ser só para os alunos indicados, nem ser 

obrigatório. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------Depois das considerações a Presidente questionou se achavam que os critérios estavam bem 

elaborados pelo Conselho Pedagógico. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Conselheiro Carlos Couto, fez um pedido para acrescentar ao ponto e), sobre a Educação Física, 

sugeriu que fosse usado sistematicamente o bloco horário das 13:45 às 15:15, por parte dos cursos 

profissionais específicos de desporto, nas suas componentes técnicas, na medida em que são disciplinas 

teórico práticas e não necessitam de ter uma hora de intervalo após o almoço. Solicitou também que se 

deveria pedir à Câmara Municipal de Anadia o apoio com transportes e a elaboração de um protocolo com 

as Piscinas Municipais da Mealhada ou Oliveira do Bairro de modo a que os alunos do décimo segundo ano 

de Desporto possam treinar para os pré-requisitos obrigatórios de acesso ao ensino superior e, ainda, ser 

solicitado o uso excecional do Pavilhão dos Desportos no próximo ano letivo. Ambos os pedidos justificados 

pelo motivo das piscinas Municipais de Anadia se encontrarem em obras com data provável de conclusão 

de abril ou maio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------Em resposta o Diretor informou que nesse horário e uma vez que relativamente à Educação Física 

não são aulas práticas é já considerado uma disciplina normal e que cumpre a regra legislativa, não sendo 

necessário alterar. Relativamente aos pedidos efetuados, o Diretor disse que os ia fazer e que indicava   

que o próprio Conselho Geral também reforçava esta pedido. ------------------------------------------------------- 

---------Ponto Cinco – Apreciar os resultados do processo de Autoavaliação. ---------------------------------------

--------Neste ponto a Presidente salientou que era muito conveniente ter a Coordenadora da Equipa, na 

reunião, passando então a palavra à mesma.----------------------------------------------------------------------------

---------A Conselheira Fernanda, disse então que não seria apreciar, porque embora o relatório devesse já 

estar a ser ultimado ainda não estava,  porque um dos enormes constrangimentos tinha sido o adiar 

sucessivo das avaliações, uma vez que muitos dos indicadores do relatório de autoavaliação recaíam sobre 

os dados extraídos das atas.  Salientou que o diretor já tinha disponibilizado alguns desses dados, do 

sucesso e da qualidade do sucesso, mas que todos os outros dados extraídos das atas, estavam por 

recolher. Acrescentou que já tinham sido introduzidos os dados dos questionários no roteiro de avaliação, 

e que, uma vez que se tinham debruçado  sobre eles, tinham já uma perceção, mas só depois do roteiro 

de avaliação estar completamente preenchido com todos os dados é que poderiam fazer a avaliação e 

produzir o relatório final. Referiu ainda que apesar de terem estado sempre a trabalhar não estavam no 

ponto onde gostariam de estar nesta altura. ---------------------------------------------------------------------------- 
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---------A Presidente disse que a próxima reunião seria provavelmente em setembro, quando muito no 

início de outubro que iriam ter um novo desafio, que havia uma equipa a trabalhar no novo regulamento e 

que iriam ter de o analisar. Que provavelmente o iriam partilhar, para que o pudessem ler, para depois 

quando o analisassem serem mais céleres no tratamento e análise. ------------------------------------------------ 

----------De seguida disse que queria dar uma palavrinha muito especial à Carolina, uma vez que eram os 

últimos minutos que passava no Conselho Geral, porque iria entrar na faculdade. Referiu que foi uma 

aluna com bastante sucesso e que estava de parabéns por isso e também pela prestação dela na equipa do 

Conselho Geral, bem como noutras equipas a nível dos alunos, que tinha tido sempre um empenho 

exemplar, o que era uma alegria. -----------------------------------------------------------------------------------------  

--------A Carolina interveio dizendo que aproveitava o momento para felicitar a Escola, o Diretor e todos os 

presentes na reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Vários Conselheiros desejaram-lhe os parabéns e muito sucessos.------------------------------------------

--------- O Diretor interveio também, felicitando-a pelo seu sucesso académico, por ter desempenhado as 

funções no Conselho Geral, tendo-o feito de forma muito ativa e participativa e que a Direção também 

estava muito reconhecida por isso, e ainda pela sua participação pró-ativa nas áreas de intervenção nos 

projetos em que esteve envolvida. Referiu que ela foi sempre uma pessoa muito preocupada e com 

propostas construtivas e espírito crítico. Que queriam mais Carolinas na Escola. --------------------------------- 

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

ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

A Presidente do Conselho Geral 
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