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(Ponto prévio) 

------A reunião iniciou-se com a comunicação do Diretor aos presentes da indisponibilidade 

de elementos dos serviços administrativos para a secretariar. O docente Paulo Carvalho 

disponibilizou-se para o fazer, em resposta ao apelo feito pela Presidente do Conselho 

Geral.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Aos catorze dias do mês de novembro 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 Anabela Figueiredo; Jennifer Pereira e Pedro Vale para dar cumprimento à 

seguinte Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 

1. Definir as Linhas Orientadoras para a elaboração do Orçamento;------------------------------ 

2. Definir as Linhas orientadoras do Planeamento e Execução das Atividades no Domínio da 

Ação Social Escolar;---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Definir os critérios para a participação da escola em Atividades Pedagógicas, Científicas, 

Culturais e Desportivas; 

4. Apreciar o relatório de avaliação do Plano Estratégico de 2017/20178 e o Plano 

Estratégico para o ano letivo 2018/2019;-------------------------------------------------------------- 

5. Apreciar os resultados do processo de autoavaliação.-------------------------------------------- 

6. Apreciar a atualidade do Regulamento Interno.--------------------------------------------------- 

7.Atualizar a constituição da comissão permanente do Conselho Geral de acompanhamento 

das atividades do Agrupamento de Escolas de Anadia.----------------------------------------- 



------Os trabalhos iniciaram-se com a apresentação e aprovação, após efetuadas algumas 

correções, por unanimidade, das atas das reuniões anteriores, de 25 de julho e de 19 de 

outubro. De seguida, a Presidente deste órgão, depois de apresentar a nova representante 

dos alunos, Catarina Oliveira, que se juntou no Conselho Geral, à aluna Ana Miguel Breda, 

questionou todos os presentes quanto à pretensão de inserir algum novo ponto na Ordem 

de Trabalhos. As representantes dos alunos manifestaram a vontade de ver debatida a  

utilização dos telemóveis, nomeadamente na sala de aula. A Presidente do Conselho Geral 

sugeriu que esse tema fosse tratado dentro do ponto seis da Ordem de Trabalhos relativo 

ao Regulamento Interno. Sugestão que foi aceite.---------------------------------------------------  

1. Definir as Linhas Orientadoras para a elaboração do Orçamento; -------------------------- 

------Neste ponto da ordem de trabalhos todos os presentes acordaram na continuidade das 

linhas orientadoras definidas e aprovadas no ano anterior.  Foram esclarecidas algumas 

dúvidas em relação ao item associado à dinamização de um banco de livros em contexto de 

Orçamento Interno.---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Definir as Linhas orientadoras do Planeamento e Execução das Atividades no 

Domínio da Ação Social Escolar; ----------------------------------------------------------------------

------A Presidente do Conselho Geral deu conta da alteração do  Despacho n.º 7255/2018 

que procede à alteração do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, que regula as 

condições de aplicação das medidas de ação social escolar dando-se cumprimento ao 

disposto na Lei do Orçamento do Estado para 2018, aprovada pela Lei n.º 114/2017, de 29 

de dezembro. Deste modo, o presente despacho procura acentuar o papel da ação social 

escolar como meio de combate às desigualdades sociais e promover o rendimento escolar 

de todos os alunos, reforçando as condições para que tal seja possível. Neste sentido, é 

alargado o regime de distribuição gratuita de fruta escolar a todas as crianças que 

frequentam a educação pré-escolar nos estabelecimentos de ensino público. Para além 

disso, passa ainda a ser oferecida a alternativa de leite sem lactose e disponibilizada uma 

quota de 5 % de bebida vegetal como alternativa ao leite, de forma a responder 

adequadamente às efetivas necessidades alimentares das crianças que frequentam os 

estabelecimentos de educação pré-escolar e dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico da 

rede pública. Considerando o alargamento da distribuição gratuita de manuais escolares, 

no início do ano letivo de 2018-2019, a todos os alunos do 2.º ciclo do ensino básico, 

conforme previsto na Lei do Orçamento do Estado para 2018, são agora excluídos do 

âmbito das normas relativas a auxílios económicos os apoios relacionados com esses 

manuais, no que concerne àquele ciclo de ensino. Refira-se ainda que o reforço da oferta 

das refeições escolares destinado aos alunos beneficiários da ação social escolar, durante 

as interrupções escolares do Natal e da Páscoa, deixa de estar limitado aos 



estabelecimentos de educação e ensino públicos integrados no Programa dos Territórios 

Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), estendendo-se aos restantes 

estabelecimentos públicos. Por último, e no que respeita ao apoio da ação social escolar às 

visitas de estudo, determina-se que os estabelecimentos de ensino da rede pública devem 

enviar à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares o respetivo plano de visitas de 

estudo referente àquele ano letivo, incluindo todos os elementos que este 

obrigatoriamente deverá conter, processando-se o pagamento das comparticipações por 

adiantamento pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com lugar a eventual 

encontro de contas posterior entre esta entidade e os estabelecimentos de ensino. Tendo 

em conta esta alteração, foram apresentadas as novas linhas orientadoras do Planeamento 

e Execução das Atividades no Domínio da Ação Social Escolar, que já respeitam o novo 

normativo. Depois de apreciadas, foram aprovadas por unanimidade.--------------------------- 

3. Definir os critérios para a participação da escola em Atividades Pedagógicas, 

Científicas, Culturais e Desportivas; -----------------------------------------------------------------

------Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, a Presidente do Conselho Geral 

recordou que estes critérios tinham sido definidos para quatro anos, pelo que, na sua 

opinião, seria expectável que se mantivessem. Ainda assim, questionou se alguém entendia 

pertinente proceder a alterações. Os presentes aprovaram a sua manutenção. O 

conselheiro Artur Melo, embora não estando contra o documento, sustentou que os 

critérios teriam sido definidos enquanto vigorasse o Projeto Educativo. Ora, considerando 

que o Projeto terá terminado no final do ano letivo anterior ter-se-á de redigir um texto 

atualizado na introdução destes critérios. O Diretor do Agrupamento referiu que a Inspeção  

Geral de Educação terá considerado que se podia interpretar que o Projeto Educativo teria 

validade até ao final do ano civil. Desta reflexão conjunta ficou evidente a urgência da 

aprovação de um novo Projeto Educativo, que deverá obrigatoriamente contemplar e 

respeitar os novos normativos legais. Ficou claro, igualmente, que caso tivesse surgido um 

novo Projeto Educativo no final do ano letivo anterior, este teria de ser todo revisto face a 

todo um conjunto de leis que foram entretanto, publicadas. 

4. Apreciar o relatório de avaliação do Plano Estratégico de 2017/20178 e o Plano 

Estratégico para o ano letivo 2018/2019;----------------------------------------------------------- 

------ Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, a Presidente do Conselho Geral, 

partilhou a sua apreciação afirmando que o documento se apresenta com uma estrutura 

objetiva e facilitadora de uma análise global. Revela que, na generalidade, o Agrupamento 

está no bom caminho. Fez questão, no entanto, de relevar algumas situações,  

nomeadamente: a) Na Educação Pré-escolar no aspeto - oralidade registam-se dificuldades 

e a existência de crianças que não manifestam o desempenho esperado, pelo que implica 



estabelecer e executar atempadamente estratégias de recuperação. A Presidente deu 

como exemplo o recurso a terapeutas da fala entre outras estratégias possíveis; b) Uma 

especial reflexão no grupos disciplinares e/ou Conselhos de turma do 2ºano, Inglês 7º, 7º e 

8º abaixo da DGEEC 15/16 quanto à Qualidade de Sucesso; 3ºCiclo com Taxa Sucesso 

abaixo DGEEC; c) No secundário no 10º nas disciplinas de História A, Geometria Descritiva 

e Física-Química A, observamos ainda neste relatório a ausência do gráfico de evolução 1ºP 

e 3ºP  do 10º, em contraste com todos os outros anos. No 11º, preocupa, Física-Química A 

e Economia A. No 12º a Física quanto à Qualidade de Sucesso e a descida no 3ºPeríodo em 

contra ciclo com os restantes resultados; d) Quanto aos exames, congratulamo-nos pelos 

resultados obtidos no 9º (Português e Matemática) e no secundário em Filosofia, Geometria 

A e História A. Também observamos com muito agrado a evolução de Português em relação 

ao ano anterior, e de Português e Matemática A em relação aos resultados nacionais; e) 

Nas provas de aferição observamos estar em linha com os resultados nacionais, à exceção 

de Educação Visual e Educação Tecnológica do 5ºano; f) Na análise às taxas de sucesso por 

ano notamos, com apreensão, o 7º com UO 83,5% e Nacional 89,4% (abaixo cerca 6%).  A 

Presidente terminou com a última frase do relatório: “Certamente que isto não nos 

permite assumir o êxito como um dado adquirido, antes nos coloca novos desafios para 

trabalhar a qualidade do sucesso.” O docente Carlos Gata congratulou-se com os 

resultados escolares obtidos pelo nosso Agrupamento, pois na sua grande maioria, são 

melhores do que os da média nacional. A Conselheira Ana Paula Gama, considerou que 

fazer bem é uma questão de profissionalismo e que importa, também, ver o que correu 

menos bem para o corrigir. Nesse contexto, questionou o Diretor do Agrupamento 

relativamente aos maus resultados nos exames na disciplina de Geometria Descritiva.  

Pretendeu saber o que fez o Agrupamento para que estes resultados melhorassem. O 

Diretor informou os presentes das várias iniciativas e estratégias que implementou, 

nomeadamente aulas suplementares, tendo referido, ainda, o incentivo que a escola fez 

aos alunos para que repetissem o exame na segunda chamada. Afirmou a sua expectativa e 

convicção de que este ano os resultados serão substancialmente melhores. Ainda no 

âmbito deste ponto da Ordem de Trabalhos, o docente Carlos Couto questionou o Diretor 

relativamente ao papel do Desporto Escolar no Plano Estratégico. Na sua opinião, é feito 

um grande trabalho, que mobiliza um grande número de alunos e importa valorizá-lo 

divulgando-o. O Diretor concordou com a posição do docente e destacou todo o esforço 

desenvolvido. Nas suas palavras, o grande objetivo é que haja cada vez mais alunos a 

participarem nas atividades de Desporto Escolar. O representante de autarquia, professor 

Ãngelo Santos, valorizou o papel do Desporto Escolar mostrando toda a disponibilidade da 



Câmara Municipal em colaborar. O conselheiro Nuno Simões interessou-se por conhecer  a 

orgânica de todo o processo, relevando o mérito deste projeto.---------------------------------- 

5. Apreciar os resultados do processo de autoavaliação. ----------------------------------------

------Em relação à apreciação dos resultados do processo de autoavaliação a docente que 

coordena esta equipa, Fernanda Pereira, deu conta da complexidade, da morosidade e da 

necessidade de colaboração de todos para que se consiga um trabalho final fiável e com 

qualidade. Apresentou de uma forma sucinta o que estão a desenvolver nas suas várias 

vertentes e todos os presentes expressaram admiração e reconhecimento pelo trabalho 

que está a ser realizado. Muitas horas de trabalho estão a ser investidas num projeto que 

segundo o conselheiro Artur Melo só fará sentido se for interiorizado por todos os que 

integram o nosso Agrupamento. Afirmou, sendo corroborado pela docente Fernanda 

Pereira e pelo Diretor do Agrupamento, que só com o envolvimento de todos, sem 

exceção, terá valido a pena tanto trabalho desta equipa de autoavaliação. Todos os 

presentes concordaram tendo o Diretor do Agrupamento destacado a dificuldade de 

envolver tudo e todos neste processo. Neste ponto, o conselheiro Nuno Simões mostrou-se 

surpreendido e agradado com a dimensão e qualidade do trabalho desta equipa de 

autoavaliação e sugeriu ao diretor que, de alguma forma, forçasse a colaboração de todos 

os elementos do Agrupamento. O Diretor, embora reconhecendo a necessidade e o 

interesse na participação de todos, argumentou que um envolvimento genuíno não se 

consegue pela imposição, mas sim, pelo reconhecimento do mérito deste processo. 

Considerou que urge mudar algumas mentalidades no sentido de promover a iniciativa e a 

criatividade. Ou seja, ninguém deve limitar-se a esperar comodamente instruções para 

fazer o seu trabalho. Todos devemos enfrentar os novos desafios com um espírito proativo 

não estando sempre na expetativa que lhe digam o que fazer.------------------------------------ 

6. Apreciar a atualidade do Regulamento Interno. ------------------------------------------------

------Quanto à atualidade do Regulamento Interno ficou claro e evidente que o 

Regulamento Interno em vigor já não estava a dar resposta às necessidades diagnosticadas. 

Surgiram novas leis como DL 54-2018 Inclusão; DL 55-2018 que revoga DL139-2012; 

Declaração de Retificação nº6-2018; Despacho Normativo 10B, 6 e 4A de 2018, assim como 

novos desafios. Paralelamente, algumas características do documento, como, por 

exemplo, a sua dimensão levaram à constituição de uma equipa para refletir e elaborar 

uma proposta. Essa proposta foi partilhada com todos os conselheiros na passada 2ª feira 

dia 12/11/2018. A Presidente do Conselho Geral apelou a uma leitura atenta da proposta 

para, se todos concordarem, posteriormente a analisamos neste órgão. Ainda durante a 

discussão deste item da Ordem de Trabalhos as alunas apresentaram algumas 

preocupações relativamente à metodologia de trabalho utilizada nas suas aulas da 



disciplina de Direito. Expressaram a estranheza  da quase não utilização do  manual da 

disciplina. Temem que alguns conteúdos, como por exemplo, algumas importantes 

definições, não sejam pelos alunos devidamente apreendidos. O Diretor tranquilizou-as, 

disponibilizando-se para reunir com elas e com o docente se for caso disso. 

7. Atualizar a constituição da comissão permanente do Conselho Geral de 

acompanhamento das atividades do Agrupamento de Escolas de Anadia. -------------------

------Neste último ponto da Ordem de Trabalhos, a Presidente do Conselho Geral foi de 

opinião que a alteração na constituição do Conselho Geral tornou pertinente a atualização 

dos elementos da sua comissão permanente. Assim, propôs a manutenção dos elementos 

que se mantêm no órgão, a Anabela Figueiredo como representante da APAE e solicitou às 

duas alunas presentes que na próxima reunião do Conselho Geral indicassem a sua 

representante. Esta proposta foi aceite. --------------------------------------------------------------

---Finalmente, a Presidente do Conselho Geral agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião.----------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente do Conselho Geral, 

 

__________________________________________ 

(Patrícia Miguel Santos Alves Flores) 

 

 

O Secretário, 

 

___________________________________________ 

(Paulo Carvalho)  

 


