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------Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, 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 António Carvalho, Joana Trindade, Nuno Simões e Silvana Marques com falta 

devidamente justificada,  para dar cumprimento à seguinte Ordem de Trabalhos:---------- 

1. Apreciar a proposta de duração das reuniões de natureza pedagógica que decorrem de 

necessidades ocasionais;---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Apreciar e eventualmente aprovar o Projeto Educativo;----------------------------------------- 

3. Apreciar os resultados do processo de autoavaliação;-------------------------------------------- 

4. Decidir acerca da possível recondução do diretor.----------------------------------------------- 

------Os trabalhos iniciaram-se com a Presidente deste órgão, a questionar as alunas Ana 

Miguel Breda e Catarina Branco Oliveira, querendo saber quem fica na comissão do 

Conselho Geral – comissão permanente de acompanhamento da atividade do Agrupamento 

de Escolas, tendo ficado decido que será a conselheira Catarina Oliveira (no final da 

reunião). De seguida foi apresentada e aprovada, após efetuadas algumas correções  da ata 

da reunião anterior, com duas abstenções. Posteriormente, a Presidente questionou todos 

os presentes quanto à pretensão de inserir algum novo ponto na Ordem de Trabalhos. Nada 

havendo a referir avançou-se para o primeiro ponto da ordem de trabalhos:---------------- 

1. Apreciar a proposta de duração das reuniões de natureza pedagógica que decorrem 

de necessidades ocasionais; ---------------------------------------------------------------------------- 

------Neste ponto da ordem de trabalhos a Presidente expôs que, na sequência de uma  

observação realizada pela IGEC- Inspeção Geral da Educação e Ciência, acerca da duração 

das reuniões de natureza pedagógica que decorrem de necessidades ocasionais e que não 

podem ser realizadas nos termos do artigo 82.º, n.º 3, alínea c), do ECD- Estatuto da 

Carreira Docente, não se encontra definida no regulamento interno, o que contraria o 

disposto no artigo 7.º, n.º 10, do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho. Assim, 



recebeu uma proposta do Conselho Pedagógico para o Regulamento Interno: “As reuniões 

de natureza pedagógica convocadas nos termos legais, não constantes nos 

regulamentos/regimentos próprios, têm a duração máxima de noventa minutos, salvo se a 

convocatória para o efeito decidir noutro sentido. ”O Conselheiro Pedro Vale questionou o 

tipo de reuniões que se referem, tendo sido esclarecido que são as que não estiverem 

definidas com regimento próprio, como por exemplo, as reuniões disciplinares. De seguida, 

o Conselheiro Artur Melo questionou se os regimentos não terão este tempo definido, 

tendo sido esclarecido, pelo Diretor, que uns estão definidos outros não, assim, em caso de 

omissão regem-se por esta nova proposta, que vai ser anexa ao Regulamento em vigor 

independentemente da revisão que o mesmo terá posteriormente. A proposta foi aprovada 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Aprovar o Projeto Educativo; -----------------------------------------------------------------------

-----A Presidente do Conselho Geral deu conta da procura de uma definição que permitisse 

entender o fundamento do projeto educativo no Agrupamento de Escola, tendo referido 

tratar-se de: “Um instrumento aglutinador e orientador da acção educativa que esclarece as 

finalidades e funções da escola, inventaria os problemas e os modos possíveis da sua 

resolução, pensa os recursos disponíveis e aqueles que podem ser mobilizados. Resultante de 

uma dinâmica participativa e integrativa, o projecto educativo pensa a educação enquanto 

processo nacional e local e procura mobilizar todos os elementos da comunidade educativa, 

assumindo-se como o rosto visível da especificidade e a autonomia da organização” Segundo 

despacho 113/ME/93 de 23 de Junho – Sistema de Incentivos à Qualidade da Educação – 

Medida 5.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Referiu ainda que, sendo o Projeto Educativo-PE é um documento de caráter 

pedagógico que estabelece a identidade própria do Agrupamento através da adequação do 

quadro legal em vigor à nossa situação concreta, apresenta um modelo geral de 

organização e os objetivos pretendidos. Enquanto instrumento de gestão, é ponto de 

referência orientador na coerência e unidade da ação educativa, com intenção dirigida 

para aquisição do sucesso educativo dos alunos, uma vez que são estes a razão de ser da 

escola.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O PE que nos foi encaminhado, apresenta-se, na sua ótica, com objetividade e clareza 

capaz de garantir alcançar cinco objetivos:----------------------------------------------------------- 

1) melhorar as condições do processo ensino/aprendizagem;-------------------------------------- 

2) contribuir para a concretização do saber do aluno através das atividades que promovam 

o seu desempenho;---------------------------------------------------------------------------------------- 

3) criar condições para a redução do insucesso escolar;-------------------------------------------- 



4) promover a formação integral dos alunos; -------------------------------------------------------- 

5) criar uma identidade de Agrupamento.------------------------------------------------------------- 

----Posto o documento à discussão, a Conselheira Alexandrina Leitão observou que a 

distância entre os vários edifícios e a sede do Agrupamento não são 25km mas sim 15km. 

Alertou para o facto de que quando se fala de boas condições no edifício da Escola Básica 

de Vilarinho do Bairro deve-se não esquecer a questão da cobertura de amianto que 

contínua sem solução, se nunca tendo sido feita uma análise efetiva. O Diretor respondeu 

que deverá ser feito um reforço aos esforços que o Agrupamento já realizou para que a 

questão fique resolvida. -------------------------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente ao último parágrafo do ponto um “… nos Centros Escolares as condições 

são excelentes.” A Conselheira Alexandrina diz que dá a entender que tudo está perfeito, 

apesar dos edifícios serem realmente bons, têm falhas, daí a palavra “excelente” não ser a 

mais adequada. Na página cinco “Alguns dos Cursos que temos/almejamos” deveria estar 

descriminado os que temos e os que almejamos. Relativamente aos cursos já foram 

realizados estudos relativamente às saídas profissionais?------------------------------------------- 

-----O Diretor explicou que os cursos expostos são todos aqueles que fazem parte do 

interesse da região/concelho, como por exemplo, o curso de cerâmica que tem interesse 

do mercado envolvente, mas que não reuniu importância para os alunos, não obtendo 

matrículas. Explicou que a abertura de um curso tem a ver com a sua importância para o 

aluno, a relevância e prioridade para o mercado de trabalho, com o histórico da escola e 

com a rede escolar.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Conselheira Fernanda questionou sobre o criar um Departamento para a Educação 

Especial, de modo a estar representado no conselho pedagógico. Num Agrupamento com a 

envergadura que o de Anadia tem, faria, para ela, todo o sentido. O Diretor explica que a 

Educação Especial já está inserida nos serviços especializados de educação, junto com os 

serviços de psicologia ficando a proposta em aberto, uma vez que o PE tem que ser revisto 

anualmente.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A Conselheira Alexandrina enumera o ponto cinco – Opções estruturantes de natureza 

curricular – como estando desatualizado para os anos letivos seguintes (2019/2022). Nesta 

sequência o Diretor explica que o período é transitório, uma vez que o PE anterior 

terminou em dezembro de dois mil e dezoito e deve contemplar a situação atual. O 

Decreto-lei nº 55/2018 está em vigor para os 1.º, 5.º e 7.º anos, para os 2.º, 3.º e 4.º anos 

vigora o Decreto-lei nº 176/2014 e os restantes níveis mantêm o Decreto-lei nº 139/2012, 

conforme os anos avançam os níveis escolares vão sendo atualizados e que no período de 

transição durante quatro anos, os anexos serão acrescentados anualmente. Deste modo, a 

estrutura tem que ficar em aberto para sofrer a devida atualização anual. -------------------- 



-----O Conselheiro Artur Melo considera o documento como estando bem organizado, claro, 

de fácil leitura, procura, apenas, alguns esclarecimentos, não alterações. Questiona acerca 

da página seis, no parágrafo três “Assim, as várias estruturas…” a que estruturas se refere 

O Diretor referiu que são os conselhos de turma, por exemplo, nas estratégias de Educação 

para a Cidadania na Escola (EECE).Na página sete, oitavo parágrafo “O Departamento do 1º 

CEB…” se pretendem manter a afirmação ao que obteve resposta afirmativa. Na página 

treze “Incentivar o aparecimento…em alternativa ao Centro de Formação” propôs 

substituir por “em complemento” tendo obtido aprovação. Na página catorze, parágrafo 

cinco “Apostar na inovação tecnológica…” com que sentido, a nível dos equipamentos? O 

Diretor respondeu que a Escola tem investido em equipamentos atuais, e que poderá ser 

aumentado através de parcerias com as empresas, dando o exemplo:  Em  caso de se abrir 

o curso de cerâmica, já existe uma empresa que se disponibilizou para colocar na Escola as 

máquinas necessárias para o seu funcionamento. No parágrafo sete, da mesma página 

“Disponibilizar…elementos da comunidade…” quem são os elementos da comunidade? Um 

Encarregado de Educação, por exemplo? E no parágrafo oito “Incentivar uma prática 

consciente e responsável na utilização de telemóveis…”. Por fim, porque diverge a carga 

horária da disciplina de Inglês no primeiro ciclo entre o primeiro, terceiro e quarto anos e 

o segundo não tem carga horária? Questionando se está legislado ou é decidida pelo 

Agrupamento, foi esclarecido, pelo Conselheiro Paulo Carvalho, que o Inglês é uma 

disciplina obrigatória para o terceiro e quarto ano.-------------------------------------------------- 

-----O Conselheiro Pedro Vale interroga se o objetivo cinco, recursos físicos e materiais. 

Otimização dos espaços/recursos escolares, no segundo parágrafo “Implementar a ideia“ 

”loja do aluno”…” ainda não está implementada? Tendo o Diretor referido que está 

integrada na Reprografia/Papelaria.-------------------------------------------------------------------- 

-----A Conselheira Ana Miguel Marques questiona o descrito na página sete, no terceiro 

parágrafo “…contemplado em horário, Direção de Turma Alunos…”que existe, mas exclui o 

nível secundário. Foi esclarecida, pelo Diretor, que vai ser introduzido com o avançar dos 

anos de acordo com o estabelecido no Decreto-lei nº 55//2018. Perguntou, ainda, acerca 

do constante na página treze, no objetivo cinco, no terceiro parágrafo “Tornar agradável 

um espaço muito importante, o bar, dinamizando-o…” de que forma será feita esta 

dinamização? O Diretor, informou que nesta área conta com o apoio da Associação de 

Estudantes, tendo já sido introduzidas algumas dinâmicas como a música ambiente e 

existindo todo um outro conjunto de projetos desde jogos, visionamento de vídeos e 

acrescenta ainda que o pátio adjacente que pode ser dinamizado.---------------------------- 

-----A Conselheira Catarina Oliveira questionou em que consiste a sala de estimulação 

sensorial, à qual o Diretor respondeu que como o próprio nome indica, uma sala de 



estimulação sensorial, relaxante, local feito de luz, sons entre outros, sendo mais 

especificamente para alunos da Educação Especial.------------------------------------------------- 

-----O Conselheiro Pedro Silva aponta para a página dois, no primeiro parágrafo 

“…encontramos a qualidade e a segurança adequadas.”, referindo que a Escola de 

Mogofores não tem incluídas estas condições, sendo informado pelo Conselheiro Ângelo 

Santos que estão a decorrer obras na escola em questão. Indica, de seguia, as condições 

preocupantes de entrega das crianças aos seus encarregados de educação sem um apoio 

informático. Relativamente a esta situação o Conselheiro Pedro Vale refere o sistema de 

videovigilância talvez fosse uma mais valia. O Conselheiro Ângelo Santos refere que têm 

sido feitos bastantes progressos nos Centros Escolares, mas reconhece que ainda há muito 

para ser feito.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Conselheiro Paulo Carvalho refere que não encontra informação sobre as AEC-

Atividades de Enriquecimento Curriculares considerando importante o Projeto Educativo 

contemplar as mesmas.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----Depois de apreciado, a Presidente colocou o Projeto Educativo para aprovação 

referindo a alteração anual ao anexo (ponto 10), sendo aprovado com 17 votos a favor e 

zero contra.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Apreciar os resultados do processo de autoavaliação;----------------------------------------- 

-----A Presidente, Patricia Flores, informou que equipa de autoavaliação é composta por 

doze elementos: nove docentes em que a coordenadora, Fernanda Pereira também 

conselheira deste orgão é docente; uma Representante Pessoal Não Docente; uma 

Representante Pais/Encarregados de Educação, a própria e uma Representante dos Alunos. 

A equipa de autoavaliação teve em conta “O Quadro de Referência para a Avaliação de 

Escolas e Agrupamentos” , o relatório partilhado com todos os conselheiros têm três 

domínios: Resultados; Prestação do Serviço Educativo e Liderança e Gestão que contêm a 

organização e gestão escolar e a autoavaliação, pretendendo identificar os pontos fortes e 

os pontos fracos da orgânica do Agrupamento, visando a sua potenciação e correção, no 

sentido de promover uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade, atenta aos 

processos e não apenas aos resultados.------------------------------------------------------------ 

Para tal, a equipa recorreu a várias fontes documentais como atas, relatórios, pautas, 

estatísticas, documentos estruturantes do Agrupamento, que se completaram com 

questionários realizados ao pessoal docente, ao pessoal não docente, aos alunos e aos 

encarregados de educação, acreditando que é com esta triangulação que se consegue 

detetar, com maior rigor, o que funciona bem e o que funciona menos bem. Foi também 

operado o recurso a um “amigo crítico” externo ao Agrupamento que orientou e ajudou a 

lidar com a incerteza. A Presidente, Patrícia Flores, recordou os presentes  que a 



autoavaliação permite melhorar o desempenho da escola e facilitar o trabalho dos 

profissionais envolvidos, permite informar a comunidade da evolução escolar e permite 

estreitar a relação entre a avaliação externa e a própria autoavaliação. Informou que se 

segue a elaboração do Plano de Ação de Melhoria, que é uma parte proativa da 

autoavaliação. Partindo dos resultados, procede-se a planificação da melhoria da escola e 

desta para a sua implementação e novamente para a autoavaliação, nessa fase com 

destaque para as medidas implementadas, avaliando o seu sucesso num processo cíclico. 

Referindo que é de grande importância que a autoavaliação se torne uma prática corrente 

e regular, ou seja, integre a cultura do Agrupamento. --------------------------------------------- 

-----A Presidente Patrícia Flores de seguida deu a palavra à Conselheira Fernanda Pereira, 

como coordenadora da Equipa de autoavaliação, para  melhor esclarecer as questões ou 

dúvidas expostas pelos restantes conselheiros, explicando o relatório no seu conceito e 

moldes da sua realização.------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Conselheiro Carlos Couto começou por louvar o enorme trabalho desenvolvido na 

elaboração deste relatório que lhe parece, no entanto demasiado extenso. Referiu que há 

gráficos que se repetem (gráfico trinta e um e gráfico vinte e quatro)e que diferentes 

referenciais tratam do mesmo assunto. Continuando, mencionou que este relatório deveria 

ser sempre apresentado à comunidade educativa no início de cada ano letivo. Quanto à 

referência aos questionários, sugeriu estar descrito a metodologia de aplicação e quantos 

foram aplicados a cada grupo, quantas respostas receberam e quantas destas respostas 

foram consideradas válidas, para assim se perceber a fiabilidade dos resultados 

apresentados. Em relação à limpeza, enunciou que se obtiveram resultados de satisfação 

com o valor de noventa e sete por cento dos docentes e noventa e oito por cento dos não 

docentes, mas acrescentou que este problema persiste e foi identificado desde o início e 

nada foi feito. Carlos Couto salientou que quando fez parte da EAA propôs o projeto “Não 

lixes a Escola”, mas foi criticado por elementos da mesma equipa, pois já existia uma 

equipa a trabalhar nisso. Questionando de seguida acerca do que foi feito.-------------------- 

-----A Conselheira Fernanda informou que os gráficos apresentados no final do relatório 

fazem referência aos questionários, relativamente às perguntas abertas que constam nos 

questionários, nomeadamente em relação à cantina, informando acerca de quantas 

respostas foram recolhidas, concretizando, a conselheira Fernanda Pereira refere a página 

vinte e dois do Relatório podendo ser observado, também no gráfico representado no 

anexo dois. Refere ainda que os pontos fracos (limpeza dos espaços exteriores, as 

refeições…) têm que ser analisados pela Direção e a mesma implementar medidas para a 

sua correção.--------------------------------------------------------------------------------------------- 



-----O Conselheiro Paulo Carvalho referiu que este documento deve ser divulgado, para 

cada um dos elementos da comunidade escolar ser proativo e colaborar na sua aplicação. 

Ao que a Conselheira Fernanda Pereira explica que não é por acaso que na conclusão do 

documento se refere o seguinte “Dar continuidade a esta missão, seja por imperativos 

legais, seja pela consciência de que a autoavaliação tem um papel indiscutível na 

construção de respostas e soluções mais consentâneas com as necessidades e propósitos 

deste Agrupamento de Escolas, porque alicerçada no conhecimento da realidade, implica 

mudança de procedimentos, implica responsabilidade, implica envolvimento. ”Faz ainda 

referência às áreas a melhorar e as ações de melhoria, identificadas na página cinquenta e 

nove do relatório.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Conselheiro Carlos Couto fez referência ao abandono escolar, considerando que 

informação está errada, pois houve anulações de matrículas nos cursos profissionais, de 

alunos com 18 anos. É informado que os dados foram contemplados na plataforma MISI, 

tendo sido esclarecido também, que alunos com mais de 18 anos que anulam a matrícula 

não são considerados em abandono escolar.---------------------------------------------------------- 

-----Questionou, de seguida, quanto a procedimentos de segurança, referindo a ausência 

de referência no manual de procedimentos em caso de acidente na Educação Física, 

esclarecendo que o grupo disciplinar já reuniu em dezembro e deu o seu parecer. ----------- 

-----A Conselheira Fernanda Pereira referiu que a informação não chegou à Equipa de 

Autoavaliação. Todos os dados contidos no relatório foram facultados pelo coordenador da 

segurança do Agrupamento.------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Conselheiro Carlos Couto, relativamente à informação alusiva à existências de clubes 

denuncia que não há qualquer referência ao Clube do Desporto Escolar, que tem 15 

grupos/ equipas, o que equivale a 45 horas letivas, ou seja, permitindo a afetação de mais 

dois professores ao grupo disciplinar.---------------------------------------------------------------- 

-----Quanto à articulação Diretor de Turma e Encarregado de Educação,  pediu 

esclarecimentos quantos à nomenclatura dos contactos não presenciais, questionando se 

são por email ou por telefone. Salientando que o uso do email aumentou nestes 3 anos, o 

que implica uma poupança de papel, dinheiro com os CTT e é mais rápido.-------------------- 

-----Continua referindo-se à motivação, lideranças intermédias ou distribuição de serviço 

em que não há referência ao trabalho específico dos Diretores de Turma e Diretores de 

Curso, afirmando que não está a ser cumprido o estipulado no Regulamento dos Cursos 

Profissionais que atribui horas não letivas aos orientadores de FCT-Formação em Contexto 

de Trabalho e PAP-Provas de Aptidão Profissional, sugerindo que caso não haja crédito, 

que sejam retirados esses docentes das vigilâncias, sendo uma compensação e motivação 

para os mesmos.------------------------------------------------------------------------------------------ 



----- O Diretor tomou a palavra para enaltecer e agradecer todo o trabalho feito pela 

Equipa de autoavaliação, salientando que foi disponibilizada muita informação para 

analisar e refletir acerca da pertinência de alguns indicadores e assim definir prioridades 

de atuação.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Conselheiro Artur Melo declara que é a primeira vez que se faz um documento como 

este relatório apresentado pela equipa de autoavaliação, daí não ser um relatório perfeito, 

interrogando se vai ter um impacto importante no Agrupamento. Relativamente à equipa 

sugere uma ponderação sobre o número de elementos representativos de cada grupo 

dentro da comunidade escolar. Relativamente ao horário disponibilizado para o trabalho 

nesta equipa, refere que só uma hora semanal não é suficiente pelo menos o coordenador 

da equipa deveria ter mais tempo disponível para este trabalho.------------------------------- 

-----A Conselheira Fernanda Pereira reconhece que há aspetos que têm que ser melhorados 

e que seja a atual equipa a reestruturar o referencial de avaliação e a elencar os aspetos a 

contemplar no plano de melhoria.--------------------------------------------------------------------- 

-----A Presidente do Conselho Geral solicitou disponibilidade de tempo aos conselheiros 

para se decidir sobre a recondução do Diretor dada a hora adiantada ao que responderam 

afirmativamente, e assim avançaram para o ponto quatro da ordem de trabalhos,.----------- 

4. Decidir acerca da possível recondução do Diretor;---------------------------------------------

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

questionou o Diretor sobre o seu interesse em ser reconduzido. O Diretor, Jorge Humberto,  

procedeu à leitura do documento anexo a esta ata, manifestando a sua indisponibilidade 

para a possível recondução da função.--------------------------------------------------------------- 

-----Perante esta indisponibilidade do Diretor em renovar mandato, o conselheiro Carlos 

Couto referiu que era uma perda para o Agrupamento a sua não continuidade, pois na sua 

opinião esta direção tem trabalhado muito bem como equipa e solicitou mais tempo de 

reflexão ao Diretor.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Conselheiro Carlos Gata também ficou estupefacto pela decisão patenteada pelo 

Diretor, tendo manifestado concordância com as palavras do conselheiro Carlos Couto.------ 

-----O Conselheiro Paulo Carvalho questionou o Diretor sobre a possibilidade de retroceder 

na sua decisão. O Diretor respondeu que tinha ponderado muito a sua decisão e considera 

que já deu o seu contributo para a fase de transição deixando a escola com bons níveis de 

confiança e neste contexto é importante a renovação das equipas. ---------------------------- 

-----A Conselheira Fernanda agradeceu todo o trabalho desempenhado pelo Diretor. -------- 

-----A Conselheira Jennifer como representante da Câmara Municipal agradeceu ao Diretor 

todo o trabalho desempenhado e partilha que ambiciona que o Diretor seguinte lhe siga os 

passos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



-----Posto isto, a Presidente deste orgão agradece todo o empenho, entrega e dedicação do 

Diretor ao Agrupamento salientando as conquistas alcançadas. esclarece os passos a seguir 

para a abertura do procedimento concursal (artigo 22º, DL 137/2012):-------------------------- 

1 — Não sendo aprovada a recondução do diretor cessante, o conselho geral delibera a 

abertura do procedimento concursal até 60 dias antes do termo do mandato daquele.------ 

5 — Com o objectivo de proceder à apreciação das candidaturas, o conselho geral incumbe 

a sua comissão permanente ou uma comissão especialmente designada para o efeito de 

elaborar um relatório de avaliação.-------------------------------------------------------------------- 

Ficou decidida a marcação de nova reunião em data a definir.------------------------------------ 

---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) 

 

 

A Secretária, 

 

___________________________________________ 

(Sandra Maria Ferreira Vieira)  

 


