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Boletim Informativo do Conselho Geral nº51 - 17 de março de 2021 

 
Ordem de Trabalhos: 
 

1. Aprovação do mapa de férias do Diretor; 

2. Nomeação da comissão eleitoral para o Orçamento Participativo; 

3. Apreciação do relatório intermédio de execução do Plano Anual de Atividades; 

4. Apreciação do Plano de Melhoria do processo de Autoavaliação; 

5. Apresentação da proposta de regulamento interno e definição dos procedimentos para 

análise do documento pelo Conselho Geral; 

6. Constituição da comissão permanente. 

 

Composição final do Conselho Geral: 

Alexandrina Maria Almeida Leitão (Docente) 

Ana Paula Branco Gama (APEE) 

Anabela Santos Pinto de Figueiredo (APEE) 

Ângelo Manuel de Carvalho Santos (CMA) 

António Ferreira Carvalho (CMA) 

Anunciação Maria Silva Calado (Docente) 

Bruno Miguel Rolo da Cruz (Docente) 

Carlos Eduardo B. Morais Couto (Docente) 

Fátima Gomes (Centro de Saúde de Anadia) 

Isabel Margarida F. Matos (APEE) 

Jennifer Nunes Pereira (CMA) 

Joana Salomé Gaspar Fidalgo (Discente)  

Luísa Verdade Loureiro (Discente)  

Mª Amália Galhardo Meneses (Não docente)  

Maria João Sousa Pinto Santos (AAPACDM) 

Maria Luísa Martins C. H. Flores (Docente) 

Patrícia Miguel S. Alves Flores (APEE) 

Paula Ângela C. Henriques Santos (Universidade de Aveiro) 

Paulo Jorge Flores Pinto Carvalho (Docente)  

Pedro Manuel Batista Silva (Não docente)  

Rogério Pereira Duarte (Docente)  

Aníbal Manuel Marques da Silva (Diretor do Agrupamento de Escolas de Anadia) 

 

Presidente do Conselho Geral: Maria Luísa Martins C. H. Flores 

Secretária: Anunciação Maria Silva Calado 

Agrupamento de Escolas de Anadia 

 Conselho Geral 
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Ponto um: Aprovação do mapa de férias do Diretor 

Foi apresentada e apreciada a proposta de férias a gozar pelo Diretor a qual foi aprovada pelo 

Conselho. 

 

Ponto dois: Nomeação da comissão eleitoral para o Orçamento Participativo 

Foi apresentada, apreciada e aprovada, por unanimidade, a proposta da Comissão Eleitoral para 

o Orçamento Participativo, composta pelos seguintes elementos:  

Docentes: Graça Maria Pereira de Matos, coordenadora local do OPE, Maria da Graça Antunes 

Pereira e Natália Paulo Vinhas Monteiro 

Alunas: Alexandra Seabra Oliveira, do 11ºF, Eva Rodrigues Bebiano, do 9ºF e Joana Salomé 

Fidalgo, do 12ºG. 

As propostas de Orçamento Participativo encontram-se divulgadas na página do Agrupamento.  

 

Ponto três: Apreciação do relatório intermédio de execução do Plano Anual de Atividades  

O Diretor Aníbal Marques apresentou o relatório Intermédio do Plano Anual de Atividades das 

ações empreendidas por cada uma das escolas e departamentos do Agrupamento, durante o 

primeiro período. Os condicionamentos impostos pela situação pandémica têm sido um dos 

maiores obstáculos à organização e concretização de ações e atividades que envolvam um maior 

número de participantes ou deslocações para outros espaços além da escola, tendo contribuído 

para a existência de um menor número de atividades face ao mesmo período do ano letivo 

anterior. No entanto, salienta-se a qualidade e a transversalidade das ações desenvolvidas. 

Após apreciação do relatório, o Conselho emitiu, por unanimidade, um parecer favorável. 

 
Ponto quatro: Apreciação do Plano de Melhoria do processo de Autoavaliação; 

O docente Bruno Cruz, na qualidade de elemento da equipa de autoavaliação, e o Diretor Aníbal 

Marques apresentaram o Plano de Melhoria resultante do processo de autoavaliação do nosso 

Agrupamento. Este documento resultou de um processo de autoavaliação que abarcou várias 

dimensões da esfera educativa e vários intervenientes da comunidade escolar, tendo 

possibilitado a identificação dos pontos fortes e das fragilidades do Agrupamento. 

Após apreciação cuidada e reflexão sobre os diferentes domínios abrangidos pelo Plano, 

considerou-se muito importante o envolvimento de toda a comunidade educativa na divulgação, 

operacionalização e concretização/implementação das propostas sugeridas no documento. 

 

Ponto cinco: Apresentação da proposta de Regulamento Interno e definição dos 

procedimentos para análise do documento pelo Conselho Geral; 

O Diretor apresentou a proposta de Regulamento Interno e clarificou todo o processo seguido até 

ao momento. Após alguma reflexão, foram definidos os procedimentos para a análise deste 

documento, tendo ficado estabelecido que se iria constituir uma comissão representativa dos 
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diversos elementos do Conselho Geral. Esta comissão terá a função de analisar o documento e 

apresentar as suas considerações em data a determinar. 

 
Ponto seis: Constituição da comissão permanente  
 
No seguimento do ponto anterior, constitui-se uma comissão permanente composta por cinco 

elementos: dois do pessoal docente (Luísa Flores e Anunciação Calado), um não docente (Amália 

Meneses), um discente (Joana Fidalgo) e um representante da Associação de Pais e Encarregados 

de Educação do Agrupamento (Patrícia Flores). Quanto aos outros órgãos/entidades 

representadas neste Conselho, consideraram não ser pertinente a sua representação uma vez 

que não participaram no processo de construção do referido documento. A Presidente 

encabeçará a comissão permanente cumprindo a quota da sua representação. O Diretor 

disponibilizou-se para colaborar neste processo. 

 
 

 
 

Agrupamento de Escolas de Anadia, 17 de março de 2021 

 

A Presidente do Conselho Geral 

Maria Luísa Martins da Costa Henriques Flores 
 
 

A secretária 
  

Anunciação Maria Silva Calado 


