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DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

2020/2021 
DELEGAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

  

ATA NÚMERO CINQUENTA E UM DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

 -------- Aos dezassete dias do mês de março do ano dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, 5 

reuniram, por videoconferência através da plataforma Zoom, os elementos do Conselho Geral. ---  

 -------- Ordem de trabalhos:  ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto um: Aprovação do mapa de férias do Diretor; -----------------------------------------------  

 -------- Ponto dois: Nomeação da comissão eleitoral para o Orçamento Participativo; ----------------  

 -------- Ponto três: Apreciação do relatório intermédio de execução do Plano Anual de Ativida-10 

des; --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

mentos para análise do documento pelo Conselho Geral; --------------------------------------------------  

 -------- Ponto seis: Constituição da comissão permanente. -------------------------------------------------  15 

 -------- A Presidente do Conselho Geral deu início à reunião saudando todos os presentes dando 

as boas vindas aos novos elementos das entidades cooptadas que hoje tomam posse: a doutora 

Paula Santos, representante da Universidade de Aveiro e a enfermeira Fátima Gomes em repre-

sentação do Centro de Saúde de Anadia. Informou que enviou previamente o termo de tomada 

de posse a estes elementos e solicitou a sua assinatura. ---------------------------------------------------  20 

 -------- A Presidente apresentou a ordem de trabalhos para a reunião, questionando se algum dos 

presentes pretendia introduzir outro assunto. Nada houve a acrescentar. Procedeu-se, então, à 

aprovação da ata da reunião anterior, enviada antecipadamente a todos os elementos deste con-

selho. Após algumas alterações de pormenor, esta foi aprovada por todos os elementos presentes 

na reunião em questão.  ------------------------------------------------------------------------------------------  25 

 -------- Ponto um: Aprovação do mapa de férias do Diretor; -----------------------------------------------  

 -------- Foi apresentada e apreciada a proposta de férias a gozar pelo Diretor: vinte e seis a trin-

ta de julho e de nove a vinte sete de agosto. Esta proposta foi aprovada por unanimidade.  -------  

 -------- Ponto dois: Nomeação da comissão eleitoral para o Orçamento Participativo; ----------------  

 -------- Fazendo uma breve referência à importância do Orçamento Participativo das Escolas 30 

(OPE) na estimulação da participação cívica e democrática dos estudantes, dando-lhe voz para 

expressarem as suas necessidades e interesses, a Presidente esclareceu que, de acordo com o 

Despacho n.º 436-A/2017 e com o regulamento do orçamento, o Conselho Geral tem de aprovar 
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a proposta da Comissão Eleitoral para o Orçamento Participativo. Nos anos anteriores, forma-

ram-se duas comissões eleitorais: uma na Escola Básica e Secundária de Anadia e outra na Escola 35 

Básica de Vilarinho do Bairro. Este ano, devido aos condicionalismos impostos pela pandemia e 

estando os alunos em ensino não presencial, haverá apenas uma comissão eleitoral representati-

va de todo o Agrupamento. A votação será efetuada on-line, decorrendo no dia vinte e quatro de 

março. Estão a votação seis projetos, os quais podem ser consultados na página e no Facebook 

do Agrupamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  40 

 -------- A comissão apresentada é constituída pelos seguintes elementos: docentes - Graça Maria 

Pereira de Matos, coordenadora local do OPE, Maria da Graça Antunes Pereira e Natália Paulo 

Vinhas Monteiro; discentes - Alexandra Seabra Oliveira, Eva Rodrigues Bebiano e Joana Salomé 

Fidalgo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Na sequência da apresentação da constituição da comissão, a Conselheira Alexandrina 45 

Leitão questionou sobre a não existência de representação de elementos da Escola Básica de 

Vilarinho. A Presidente deu a palavra ao Diretor, o qual esclareceu a dinâmica que levou à dele-

gação de competências deste processo na docente Graça Matos. Seguidamente, colocou à vota-

ção a lista apresentada, referindo que apesar das considerações apresentadas, o Conselho Geral 

tinha que deliberar sobre a proposta apresentada. Assim, esta foi aprovada por unanimidade, 50 

ressalvando-se que, futuramente, havendo projetos a votação de ambos os estabelecimentos, se 

deverá acautelar a representação dos mesmos na comissão eleitoral.  ----------------------------------  

 -------- Ponto três: Apreciação do relatório intermédio de execução do Plano Anual de Ativida-

des;  --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Presidente referiu que o relatório Intermédio do Plano Anual de Atividades (PAA) siste-55 

matiza as ações empreendidas por cada uma das escolas e departamentos do Agrupamento, du-

rante o primeiro período. Seguidamente, solicitou ao Diretor a apresentação do documento. Este 

começou por salientar que um dos pontos fortes do Agrupamento é o PAA considerando que o 

presente relatório é um pouco minimalista sobretudo por via dos condicionalismos impostos pela 

situação pandémica. Analisando os quadros apresentados no relatório, ficou patente que as ati-60 

vidades mais presenciais e que pressupunham uma maior concentração de intervenientes não se 

puderam realizar. No entanto, os objetivos das atividades realizadas foram cumpridos. Nesta 

análise, salienta-se que a maioria assegurou a articulação dos conteúdos e das competên-

cias/metas, bem como a articulação interdisciplinar e a adequação à especificidade do gru-

po/turma. Algumas possibilitaram a articulação com a família e com as entidades locais. De um 65 

modo geral, promoveram o reforço das aprendizagens, tendo envolvido os alunos em iniciativas 

ligadas ao exercício da cidadania. A participação da Associação de Estudantes não tem sido pos-

sível uma vez que ainda não foi eleita devido à pandemia. O Agrupamento participa em diversos 

projetos/programas de âmbito local, nacional e internacional. O Diretor foi destacando alguns, 

nomeadamente o Clube Ciência Viva na Escola que tem um Padlet de todas as atividades aí de-70 

senvolvidas, o qual ilustra muito bem tudo o que vai sendo feito. Considerou muito interessante 

a articulação vertical entre os diferentes ciclos de ensino salientando que este clube ilustra bem 
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a mundividência e o caráter interdisciplinar que foi conseguido no Agrupamento. O Clube de 

Desporto Escolar também teve uma grande atividade e tem sempre um grande impacto nos alu-

nos, mormente ao nível dos cursos profissionais, quer pelo seu envolvimento, quer pela forma 75 

como estão aqui presentes.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Percorrendo a listagem dos projetos desenvolvidos, continuou a ressaltar a sua variedade 

e finalidade, bem como a preocupação de haver uma projeção por todos os quadrantes da co-

munidade educativa a qual é muito variada e com sensibilidades diversas e o objetivo destes 

projetos é acolher todas estas sensibilidades.----------------------------------------------------------------  80 

 -------- Relativamente aos aspetos que carecem de melhoria, o relatório aponta a parte metodo-

lógica e operacional, nomeadamente certos aspetos técnicos e operacionais tais como o cum-

primento dos procedimentos definidos. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a aspetos a manter, destacou a divulgação mensal feita na página do Agrupamen-

to. Esta foi completamente reformulada e ainda se está à procura de uma forma mais intuitiva 85 

para chegar aos diversos tópicos e todos os contributos são essenciais para a sua melhoria. -------  

 -------- Para terminar a sua intervenção, apresentou a súmula feita a partir dos relatórios que já 

existem de algumas atividades realizadas. Esta permite constatar que há um grande envolvimen-

to da escola com a comunidade educativa, o cuidado com o enriquecimento curricular dos alunos 

e a pertinência dos temas propostos quer em função dos conteúdos quer em função do que hoje 90 

se espera dos alunos e do que é que eles devem ser. Salientou a qualidade e a transversalidade 

das ações desenvolvidas aguardando que de futuro venha a ser diferente e disponibilizando-se 

para responder às questões que os conselheiros poderão ter sobre o assunto.  ------------------------  

 -------- A Presidente passou a palavra aos conselheiros. A conselheira Patrícia Flores, começou 

por uma palavra de reconhecimento a todos os envolvidos, pois apesar de todas as dificuldades, 95 

continuou-se a ter atividades de qualidade e que, para além de irem ao encontro daquilo que é a 

missão da instituição escola, também têm uma outra parte muito importante, e a que devere-

mos estar especialmente atentos, que é a garantia da equidade dos nossos alunos desde o pré-

escolar. É importante que atividades tão importantes para o desenvolvimento das crianças con-

tinuem a aparecer e apesar de termos diminuído em quantidade, não diminuímos em qualidade.  100 

 -------- Na sequência desta intervenção, o Diretor informou que, neste momento, está a ser dis-

cutido, a nível nacional, o Plano de Transição Digital. Este vai implicar o envolvimento de todos 

os níveis de ensino através da aplicação de um questionário designado de “SELFIE”. Neste mo-

mento está a decorrer uma formação com cinco representantes dos diferentes ciclos de ensino 

do agrupamento (exceto pré-escolar que não é abrangido por este plano). ----------------------------  105 

 -------- Ainda relativamente a este assunto, a Presidente informou que esta “SELFIE” será aplica-

da, provavelmente, durante o mês de abril estando ainda a ser organizadas as perguntas que 

acompanharão a mesma.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Conselheira Anunciação Calado, aludindo à quantidade e qualidade das atividades de-

senvolvidas, acrescentou que, além das que estão referidas neste relatório, todas as escolas de-110 

senvolvem uma grande diversidade de outras ações, que fazem parte do seu PAA, e que não são 
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inseridas na plataforma. No entanto, são riquíssimas e tem falhado a sua divulgação. Considerou 

que este é um aspeto que deveremos continuar a trabalhar.----------------------------------------------  

 -------- Na sequência desta intervenção, a conselheira Luísa Loureiro, referiu que, sendo aluna da 

escola, não tinha conhecimento de muitas destas iniciativas. Considera que o site da escola e 115 

mesmo o Facebook não são muito apelativos para os alunos e que a escola deveria fazer a divul-

gação em plataformas como é o caso do Instagram, presentemente com uma maior expressão 

entre os jovens. O Diretor considerou que esta poderia ser uma ótima iniciativa e laçou este rep-

to aos alunos o qual será muito bem acolhido pela direção. -----------------------------------------------  

 -------- A Presidente, ainda relativamente às dificuldades na divulgação acima referidas, ilustrou 120 

o exemplo do programa Eco-Escolas em que cada escola participante desenvolve uma série de 

atividades que, na sua maioria são apenas divulgadas localmente nas redes de cada estabeleci-

mento. Seria útil que houvesse possibilidade de, na página do Agrupamento, existir um link para 

as diferentes plataformas dos diversos estabelecimentos por forma a estes poderem divulgar as 

suas práticas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------    125 

 --------  A Conselheira Alexandrina Leitão, acrescentou que, apesar de se poder enviar para a 

Direção e esta fazer a posterior divulgação, tendo as várias escolas a sua própria página do Fa-

cebook ou outra plataforma de divulgação, poderia haver um responsável pela divulgação das 

atividades, o coordenador de estabelecimento ou outro, publicando diretamente na página do 

Agrupamento. O Diretor manifestou-se dizendo que esta proposta seria bem acolhida, sendo já 130 

uma sugestão da Equipa de Autoavaliação. O Conselheiro Bruno Cruz referiu que esta era uma 

das propostas a ser apresentada no ponto seguinte da ordem de trabalhos, no sentido da forma-

ção de uma equipa que centralize a divulgação das atividades e que faça uma filtragem das 

mesmas, para que não haja esta dispersão que atualmente se verifica e que faz com que muitas 

atividades não tenham a divulgação adequada ou merecida. O Conselheiro Carlos Couto sugeriu 135 

que os alunos do Curso Profissional de Informática sejam responsabilizados por esta tarefa. O 

Diretor informou que esta estratégia já foi seguida em tempos, mas houve necessidade de uma 

filtragem muito grande na sequência de alguns problemas que foram surgindo.  ----------------------  

 -------- A Presidente considerou interessante fazer-se uma análise das atividades realizadas on-

line, no relatório do segundo período, dado o período de ensino à distância.  -------------------------  140 

 -------- A Conselheira Isabel Matos inquiriu da possibilidade de se saber em que ciclos é que fo-

ram desenvolvidas as atividades descritas no relatório. O Diretor reforçou que a maioria destas 

são transversais aos vários ciclos, mas que na página do Agrupamento se pode consultar toda 

esta informação, mais detalhada, sendo possível analisar as diversas variantes, desde o público-

alvo, aos promotores das atividades, entre outras informações relevantes. O relatório é apenas 145 

um resumo muito geral. Poderá ser adicionada a esta análise um ponto sobre a dispersão por 

ciclo de ensino. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- O Conselho emitiu, por unanimidade, um parecer favorável ao relatório apresentado. -----  

 -------- Ponto quatro: Apreciação do Plano de Melhoria do processo de Autoavaliação; --------------  
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 -------- A Presidente Luísa Flores introduziu este ponto esclarecendo que este Plano resultou de 150 

um processo de autoavaliação que abarcou várias dimensões da esfera educativa e vários inter-

venientes da comunidade escolar, tendo possibilitado a identificação dos pontos fortes e das 

fragilidades do Agrupamento. Este foi já aprovado em Conselho Pedagógico, competindo agora 

ao Conselho Geral dar o seu parecer. O Conselheiro Bruno Cruz, na qualidade de elemento da 

equipa de autoavaliação, e o Diretor apresentaram o Plano de Melhoria resultante do processo 155 

de autoavaliação do nosso Agrupamento. O primeiro começou por referir as alterações que surgi-

ram na equipa de autoavaliação nomeadamente na inclusão de uma técnica da área da psicolo-

gia para a coordenação da equipa cuja função foi alvo de concurso próprio. Este plano baseou-se 

numa recolha de elementos muito transversal a toda a comunidade educativa e, sendo um plano 

de melhoria, centra-se sobretudo nas fragilidades e nos aspetos a melhorar. Nesse sentido iden-160 

tificaram certas áreas nas quais a escola deverá centrar a sua intervenção. Informou que houve 

uma grande articulação entre a equipa e a direção do Agrupamento para aferir as ações que pos-

sam ser realmente exequíveis. Começando pelo domínio “Autoavaliação” sugere-se que os pró-

prios documentos estruturantes do Agrupamento sejam analisados nos diversos departamentos 

para que haja um maior conhecimento dos mesmos. Para além da implementação de uma caixa 165 

de sugestões, falou da questão da comunicação, já referida nesta reunião, e da necessidade de 

toda a documentação produzida por esta equipa estar disponível na página do Agrupamento, 

acessível a todos. Passando então ao domínio “Comunicação” esta, tal como já foi referido ante-

riormente, é uma das maiores fragilidades, quer ao nível da comunicação interna, quer ao nível 

da comunicação externa. Muito do que se faz no Agrupamento não é convenientemente divulga-170 

do. Paralelamente a esta falha na comunicação externa, a comunicação interna, nos moldes em 

que por vezes se processa gera uma sobrecarga que leva a que muita se perca. Neste campo já 

se assiste a alguma melhoria, havendo alguma filtragem da informação para os diversos grupos a 

que se dirige. Foi salientando algumas propostas apresentadas, nomeadamente formação em 

certas áreas, reativação da newsletter mensal para divulgar as atividades do agrupamento, reu-175 

niões periódicas entre diversas estruturas do Agrupamento, elaboração de um manual de acolhi-

mento adequado aos diversos públicos-alvo da comunidade educativa e a fomentação da cultura 

de autoavaliação, quer através de inquéritos on-line quer por outros meios. No que concerne o 

domínio da “Indisciplina”, das ações propostas algumas estão ligadas à formação, nomeadamen-

te na educação parental, da gestão da indisciplina; à clarificação da tipificação dos diferentes 180 

graus de indisciplina; ao recurso à área da Cidadania e Desenvolvimento. Algumas das ações pro-

postas, já são desenvolvidas no Agrupamento, mas considera que se deve investir um pouco 

mais. No Primeiro Ciclo, há proposta do Mindfulness ligado às Atividades de Enriquecimento Cur-

ricular (AEC). Surgiram muitas outras sugestões, quer por parte dos diversos departamentos, 

quer por parte das escolas ou de outros intervenientes, as quais, não se enquadrando nestes três 185 

domínios, são relevantes e foram incluídas no Plano para que se possa investir nelas. O Diretor, 

informou que este documento foi discutido com a coordenadora do Plano, a psicóloga Sílvia So-

tero e foram feitas algumas alterações antes de ir a Conselho Pedagógico para aprovação. Refe-
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riu que a Direção tinha um plano pré-pandemia diferente para as AEC, mas que dadas as circuns-

tâncias não se pode enveredar pelo mesmo. Reforçou que estas não dependem apenas do Agru-190 

pamento, mas também da entidade contratante. Relativamente ao Plano de Melhoria, a preocu-

pação essencial foi verificar o que será melhor para o Agrupamento. O Diretor referiu que algu-

mas das medidas aqui sugeridas, tais como um PowerPoint/ manual de acolhimento com todas as 

informações relativas ao Agrupamento e ao seu funcionamento, desde informações gerais, regras 

de funcionamento e de disciplina, já existe. Relativamente à questão da tipificação das infra-195 

ções no que concerne o domínio da indisciplina, esta está clarificada no Estatuto do Aluno. Cha-

mou a atenção para a questão da divulgação da informação. Por vezes, a Direção envia informa-

ção que não é cumprida, lida ou analisada. Solicita-se, com frequência, o reenvio de informação 

que já foi divulgada, gerando uma certa redundância, pois nem sempre mereceu a atenção devi-

da aquando da primeira divulgação. A existência de um email institucional para cada docente e 200 

outros específicos como é o caso dos diretores de turma e outros, permite filtrar alguma da in-

formação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Conselheira Patrícia Flores, considerou que faltava fazer alguma contextualização para 

os Conselheiros que não têm acompanhado este processo. Na sua opinião, o grande ganho é fa-

zer a autoavaliação, a cultura de fazer a autoavaliação, com aquilo que ela nos traz de bom, de 205 

permitir detetar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e pensar que o que se propõe não 

são ações ou medidas avulsas, mas que resultam de um grande trabalho anterior. Todo este pro-

cesso de autoavaliação resulta de um longo caminho que já se iniciou há vários anos através de 

sucessivos processos de autoavaliação em diferentes momentos. Destes resultaram diversos do-

cumentos de ação, nomeadamente o Plano de Melhoria de dois mil e dezoito, o relatório de 210 

acompanhamento do mesmo, bem como outros que nos possibilitaram um vasto conhecimento 

do nosso Agrupamento, do que estava bem e do que era preciso melhorar. Realçou ainda, os 

diversos momentos de autoavaliação realizados ao longo do processo de ensino à distância. Estes 

permitiram usufruir e ter um feedback bem positivo do que está a ser feito. De tudo isto resul-

tou o presente documento com as medidas aí indicadas. Considerou que tudo isto é um caminho 215 

que se tem vindo a fazer e, felizmente, não existem aspetos muito relevantes nos quais se tem 

de atuar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Conselheiro Carlos Couto, na continuidade desta intervenção, parabenizou a equipa 

responsável considerando que este processo não foi simples, mas foi-se tornando muito mais 

assertivo e percetível para todos. Sugeriu a organização da drive seguindo outros critérios para 220 

ficar mais funcional.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Conselheira Paula Santos iniciou a sua intervenção salientando a impressão de muito 

elevada qualidade dos dois documentos apresentados nesta reunião. Considerando que tem al-

gum conhecimento do Agrupamento e já tem contatado com outras escolas e agrupamentos no 

âmbito da sua atividade profissional, partilhou que quando se entra na escola de Anadia, sente-225 

se um bom ambiente, que há aqui uma boa comunidade e todos os indicadores que tem confir-

mam esta ideia. Salvaguardando tudo isso, o que claramente perpassa do relatório, que por ser 
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sucinto, percebe-se uma diversidade e pertinência muito elevadas das atividades desenvolvidas. 

Relativamente ao Plano de Melhoria, teceu algumas considerações relativamente aos programas 

de educação parental. Alertou que se deve ter alguma cautela para não desvirtuar a sua inten-230 

ção inicial, deve-se ponderar bem quem vai fazer o programa e em que perspetiva vai ser desen-

volvido. Quando existem problemas de comportamento ou de indisciplina, estes têm a ver com 

os contextos em que ocorrem, mas também como o contexto que envolve o aluno no seu dia-a-

dia. Considera que teria mais probabilidades de sucesso uma comunidade prática de aprendiza-

gem constituída por todos os intervenientes desde a alunos, pais, docentes e não docentes, ana-235 

lisando as questões da indisciplina e dos comportamentos, mas em conjunto, em paridade.  ------  

 -------- A Conselheira Anabela Figueiredo, partilhou a sua experiência com estes programas de 

educação parental. Apesar de aqui ser representante dos pais, é docente num agrupamento onde 

já se implementam estas sessões de educação parental. Estas têm um psicólogo a orientar e têm 

funcionado muito bem. A Conselheira Isabel Matos, manifestou a sua dúvida quanto à função e 240 

organização destes programas, se seriam alguns programas específicos testados que já estão a 

ser implementados para determinados ciclos de ensino. Alguns são direcionados para pais e pro-

fessores para depois serem replicados. Questionou como é que a população iria ser sinalizada 

para essas sessões ou se seriam formações específicas de educação parental que não são pro-

gramas em si. Ficou na dúvida se irá ser implementado um programa testado e aferido ou se são 245 

formações. Relativamente ao Mindfulness, considera que houve informação específica relativa-

mente às AEC, mas nada foi referido sobre quais serão as estratégias para que no próximo ano 

possa haver uma diversificação de atividades ao nível do 1ºCiclo ou eventualmente noutros ci-

clos.  -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Conselheiro Bruno Cruz clarificou que o que se pretende com estas ações de educação 250 

parental é trazer os pais para que eles próprios ajudem na formação dos seus filhos e que não 

fosse algo individualizado, mas de partilha, talvez nessa ótica de uma comunidade de aprendiza-

gem. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  A Presidente salientou todo o trabalho feito por esta equipa, a identificação clara de 

uma série de ações para podermos ultrapassar as fragilidades assumidas. O Conselheiro Paulo 255 

Carvalho considerou que sendo importante conhecer as nossas fragilidades, não deveremos dei-

xar de nos focar no essencial. Este foi um trabalho extraordinário, feito num momento extraor-

dinário. A prioridade é envolver os alunos e sermos uma escola inclusiva, não deixarmos ninguém 

para trás. Considera que isso tem sido conseguido num momento muito difícil. É importante 

termos uma estratégia de informação correta, mas o essencial tem conseguido passar. -------------   260 

 -------- O Diretor informou que irá agendar uma reunião com a coordenadora da equipa de auto-

avaliação e com os coordenadores de departamento para apreciarem as propostas que estão 

elencadas, agilizar procedimentos e distribuir tarefas. Relativamente à intervenção da Conse-

lheira Isabel Matos sobre as AEC, esclareceu que este ano tínhamos um plano muito diferente 

para estas atividades com propostas muito claras, mas neste momento temos algo muito diferen-265 
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te do que foi planeado e com grande instabilidade. Tal deve-se a diversos fatores, nomeadamen-

te à falta de pessoal para estas atividades.  ------------------------------------------------------------------   

 -------- Após esta apreciação e reflexão sobre os diferentes domínios abrangidos pelo Plano, a 

Presidente solicitou o parecer dos Conselheiros, tendo estes, por unanimidade, emitido um pa-

recer favorável ao documento e às propostas apresentadas.  ---------------------------------------------   270 

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

mentos para análise do documento pelo Conselho Geral;  -------------------------------------------------  

 -------- A Presidente informou os Conselheiros que o Regulamento Interno é um documento ela-

borado pelo Diretor, após um longo processo de auscultação da comunidade, seguido de análise 

pelo Conselho Pedagógico. Solicitou ao Diretor a apresentação do documento. -----------------------  275 

 -------- Este clarificou todo o processo seguido até à versão do Regulamento Interno que agora se 

apresenta. Foi revisto e atualizado à luz da lei em vigor. Esteve em discussão pública durante 

bastante tempo, sujeito a diversos contributos e foi todo revisto para agora ser apresentado. 

Considera que é um documento aberto e teve como principal preocupação ter acoplado a ele os 

diversos regimentos de funcionamento das diferentes estruturas e grupos do Agrupamento. O 280 

Regulamento é um documento estruturante que define o que queremos para o nosso agrupamen-

to, como o queremos ver, entender e viver, que tipo de cultura queremos. Tudo isto tem de es-

tar vertido neste documento, seja em termos operacionais, seja em termos projetivos. Aprovei-

tou o momento para prestar um tributo ao contributo inexcedível dos que têm abdicado do seu 

tempo para ajudar à construção deste documento. Quando for discutido deverá ser tido em con-285 

ta que já houve aqui um grande trabalho, estando a Direção perfeitamente disponível para aju-

dar neste processo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Presidente partilhou algumas sugestões sobre os procedimentos para a análise deste 

documento: análise ponto a ponto do documento nas reuniões do Conselho Geral ou constituição 

de uma comissão permanente representativa cuja função será a análise exaustiva do mesmo e 290 

apresentação de propostas ao Conselho. Questionou o Conselho sobre outras propostas ou meto-

dologias de trabalho, não tendo havido outras sugestões. Colocou à votação as propostas apre-

sentadas, não tendo participado na mesma os Conselheiros Paula Gama e Ângelo Santos, em vir-

tude de se terem ausentado no decurso da reunião. Do resultado da votação foi escolhida a se-

gunda hipótese com dezoito votos, tendo ainda havido um voto favorável à primeira proposta. 295 

Ficou então decidido que será constituída uma comissão. -------------------------------------------------  

 -------- Ponto seis: Constituição da comissão permanente;  ------------------------------------------------  

 -------- No seguimento do ponto anterior, a Presidente relembrou que, de acordo com o regimen-

to interno do Conselho, a forma e o número de elementos desta comissão, são sugeridos pelo 

mesmo. Apresentou algumas sugestões para a constituição da comissão permanente com varia-300 

ção do número de elementos que a compõem, mas respeitando sempre a representação dos dife-

rentes grupos. A Conselheira Jennifer Pereira considerou que não fará sentido a representação 

da autarquia neste grupo de trabalho em virtude da natureza do documento que irá ser analisa-

do. O Conselheiro António Carvalho subscreveu a opinião anterior. A Conselheira Maria João San-
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tos concordou que o número de elementos ideal será de cinco e que à semelhança da autarquia 305 

não deverá fazer parte da comissão, por este ser um documento muito próprio do Agrupamento 

e por não terem participado no processo de construção do mesmo. No entanto, colocou-se à dis-

posição para ajudar em partes mais técnicas relacionadas com a sua área de intervenção, nome-

adamente na educação inclusiva. As Conselheiras Paula Santos e Fátima Gomes concordaram 

com esta perspetiva considerando não ser pertinente a sua representação nesta fase do traba-310 

lho.  --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Presidente interpelou a Conselheira Patrícia Flores a qual considerou que um represen-

tante dos pais seria suficiente, sendo que os outros elementos deste grupo poderiam prestar 

algum apoio se necessário.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Assim, o Conselho Geral aprovou, por unanimidade, a constituição de uma comissão com 315 

cinco elementos: dois representantes do pessoal docente, um representante do pessoal não do-

cente, um representante dos alunos e um da Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento. Após alguma reflexão e troca de opiniões, foi constituída a seguinte 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 320 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento, Patrícia Flores. O Diretor dis-

ponibilizou-se para colaborar em todo o processo de análise do Regulamento. ------------------------  

 -------- A finalizar a reunião, a Presidente informou que partilhou o acesso à drive do Conselho 

com todos os Conselheiros. Aí estará toda a informação relevante. A Conselheira Anunciação 

Calado informou que passará a ser elaborado um Boletim do Conselho Geral, à semelhando do 325 

Conselho Pedagógico, para dar conhecimento a toda a comunidade educativa dos assuntos e 

decisões aqui tratados.   -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a 

presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 330 

A Presidente do Conselho Geral 

(Maria Luísa Martins C. H. Flores) 

 

 

 335 

 

 

A Secretária 

(Anunciação Maria Silva Calado) 

 340 
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