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------Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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 

Pedro Vale, José Gomes e Silvana Marques, devidamente justificadas e para dar 

cumprimento à seguinte Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------------------- 

1 – Reflexão acerca do primeiro período do ano letivo.--------------------------------------------- 

2 – Constituição de comissão e análise do processo para eleição do Diretor;-------------------- 

------Os trabalhos tiveram início com a Presidente deste órgão a apresentar os novos 

elementos do Conselho Júlia Trancho (representante da Associação de Estudantes) e Isabel 

Matos (representante da Associação de Pais).--------------------------------------------------------- 

------------Proposta de alteração à ata anterior apresentada pela Conselheira Ana Paula 

Gama, aprovada por unanimidade, com uma abstenção.------------------------------------------- 

------De seguida foi sugerido ao Presidente da CAP para reflectir sobre o posto no ponto um 

da ordem de trabalhos, tendo o mesmo passado a descrever o seguinte: “Esclarecimento 

AEC: Porquanto há falta de professores para lecionar as AEC, a condição da Empresa, 

apresentada pelo seu coordenador José Ricardo, é que as horas deviam ser lecionadas 

juntando turmas, no sentido da rentabilização. Há necessidade premente de professores.-- 

Deu ainda conta do seguinte:-------------------------------------------------------------------- 

1- Recipientes para piriscas no exterior da Escola: A Câmara já colocou.------------------------  

2- Educação Física: portão para o campo coberto. Colocou-se o desafio ao grupo de 

Mecânica. Inicialmente colocou-se um – foi estragado. Agora colocou-se um reforçado. 

Também se colocou um outro nas traseiras da Biblioteca.------------------------------------------ 

3- Luz no exterior da Educação Física: a funcionar.-------------------------------------------------- 

4- Questão dos Cacifos, a funcionar para os alunos do 7.º ano, DT já foram avisados.-------- 



5 – Estamos a abordar a questão das senhas, com a Micro IO: cada produto uma senha é um 

gasto de papel absurdo. Falámos com a Empresa, estão a corrigir a situação.------------------

6 – Colocámos mais um Quiosque para tirar senhas, junto ao Multiusos.-------------------------

7- Elevador, custo elevado. Conseguimos intervenção vai passar a funcionar com chave.----

8- Alteração do contrato com a Rentokil. Passámos de 4100€ para 2700€.----------------------

9- Telecomunicações: renegociámos.------------------------------------------------------------------

10 – Estamos a equacionar a possibilidade de dois terminais no Refeitório.---------------------

11 – Tivemos uma Vistoria, no âmbito do HCCP, no dia 21 de janeiro de 2020. O Relatório 

de Auditoria Alimentar concluiu: a empresa cumpre 99 % dos requisitos.-----------------------

12 – Auditoria ao POCH, nos dias 20 e 21 de janeiro: na reunião final, foi-nos dito que 

estava tudo em conformidade, em termos documentais.-------------------------------------------

13 – Reunião dia 11 de fevereiro, terça-feira, para “resgatarmos” material da Escola 

Secundária -------------------------------------------------------------------------------------------------

14 – Plano de Ação Estratégico: aprovado em 30 de outubro de 2019.---------------------------

15 - Estratégia de Educação Para a Cidadania na Escola – EECE. Está concluída e colocada 

na página do Agrupamento (desde o 1.º CEB até ao Ensino Secundário). ------------------------

16 – Monitorizaram-se, no 1.º Período, os Relatórios de Cidadania e Desenvolvimento sobre 

os trabalhos das turmas do Agrupamento: do 1.º CEB ao Secundário e Profissional:------------

17 – Fez-se, no 1.º Período, a monitorização das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à 

Inclusão, 2019/2020 (EMAEI – Equipa Multidisciplinar Apoio à Educação e Inclusão).---------

18 – Criou-se uma Sala, CAA – Centro de Apoio à Aprendizagem, pretende-se com esta sala 

ter professores de todas as áreas para dar apoio aos alunos que necessitem nas diferentes 

disciplinas. E fez-se o Relatório inerente ao 1.º Período (colocado na página do 

Agrupamento). Ficou esclarecido que os CAA existem na Escola Básica e Secundária de 

Anadia e na Escola Básica de Vilarinho do Bairro e abrange todos os níveis de ensino.--------

19 – Semana Cultural: está a ser analisada a possibilidade de se organizar a semana cultural 

com diferentes atividades, em diferentes dias, distribuída por todo o agrupamento. Todo o 

conceito será discutido na reunião dia 10 de fevereiro, segunda-feira. Poderá ocorrer na 

última semana do 2.º Período.---------------------------------------------------------------------------

20 – Equaciona-se se caberá a possibilidade de um dia para a Festa do Agrupamento.--------

21 – Estão a decorrer as inscrições para o Orçamento Participativo de Escola (durante o 

mês de fevereiro).-----------------------------------------------------------------------------------------

22 – Projetos: Parlamento dos Jovens, E-safety (selo de segurança digital), para garantir 

navegação segura na net, Kid’s Talents (15 de maio), Programa Eco escolas (em parceria 

com a CMA), Anuário da EBSA (Associação de Estudantes – tirar fotos a todas as turmas, 

legendar e fazer um livro).-------------------------------------------------------------------------------



23 – Projeto de Orçamento: inscrevemos uma verba de 28.100€ para videovigilância na 

Escola (orçamento solicitado à Altice).-----------------------------------------------------------------

24 – Estamos a perceber quais as possibilidades para a rede do próximo ano, em termos de 

Cursos Profissionais e de Educação e Formação (CEF). Pretende-se manter os cursos já 

existentes e tentar abrir o de Auxiliar de Saúde, nos Cursos Profissionais. E para os Cursos 

de Educação e Formação (CEF) propor o de Serviço de Mesa e Bar e Carpintaria. A 

Conselheira Alexandrina questiona o porquê de não se falar em abrir o de Cerâmica, uma 

vez que as empresas locais procuram este tipo de oferta, dando apoio à criação na própria 

escolas de condições para o efeito. Tendo sido esclarecido que foi proposto, em anos 

anteriores, o de Cerâmica (2 inscrição) e o de Geriatria (1 inscrição).---------------------------

--------- A Conselheira Alexandrina volta a questionar sobre o amianto no edifício de 

Vilarinho do Bairro – para quando a intervenção. Tendo sido esclarecida pelo Presidente da 

CAP que a DGEstE mantem a posição da existência de prioridades, não tendo a escola 

possibilidade para alterar a situação.------------------------------------------------------------------

--------- A Presidente do CG solicita ao Presidente da CAP uma análise sumária 

relativamente à avaliação do 1º período ao qual respondeu que se pode considerar um 

resultado razoável com o objetivo da melhoria.------------------------------------------------------

---------- É igualmente solicitado à Conselheira Fernanda Pereira o resultado da análise 

feito pela equipa de auto-avaliação, a qual responde que está a decorrer um processo de 

revisão ao analisado anteriormente.--------------------------------------------------------------------

--------- Solicita, também, ao Conselheiro Carlos Tavares uma breve análise sobre o 

processo do recurso à avaliação de dois docentes do Agrupamento, sendo esclarecido que o 

processo está encerrado tendo decorrido dentro da normalidade. Apresentado os 

agradecimentos a todos os que direta ou indirectamente colaboraram com o decorrer do 

mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A Conselheira Anabela Figueiredo questiona sobre as AEC relativamente à falta de 

docentes na área. Sendo esclarecida pelo Presidente da CAP que a falta de docentes deve-

se ao facto de horários serem pequenos, com pouco rendimento os professores não 

aceitam as colocações.-------------------------------------------------------------------------- 

2. Constituição de comissão e análise do processo para eleição do Diretor; ---------------- 

-------Após proposta apresentada ao Conselho Geral, pela Presidente Patrícia Flores sobre 

toda a documentação a utilizar para a eleição do Diretor, e após decisão de manter a 

comissão eleita no processo decorrido anteriormente, a proposta é aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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