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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 DOIS DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

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

reuniram, presencialmente, na sala multiusos da Escola Básica e Secundária de Anadia e por vide-

oconferência através da plataforma Zoom, os elementos do Conselho Geral. Estiveram ausentes 

os conselheiros António Carvalho, Bruno Cruz, Isabel Matos, Jennifer Pereira e Maria João Santos 

sendo as suas faltas justificadas.  ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Ordem de trabalhos:  ------------------------------------------------------------------------------------  10 

 -------- Ponto um: Ponto da situação do trabalho desenvolvido pela comissão permanente; ---------  

 -------- Ponto dois: Análise e eventual aprovação do Relatório de Contas de Gerência referente a 

2020. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

presentes pretendia introduzir outro ponto à ordem de trabalhos. Nada houve a acrescentar. -----  15 

 -------- Procedeu-se, então, à aprovação da ata da reunião anterior, enviada antecipadamente a 

todos os elementos deste conselho. Após algumas alterações de pormenor, esta foi aprovada por 

todos os elementos presentes na reunião em questão.  ----------------------------------------------------   

 -------- Ainda antes de entrar na ordem de trabalhos, a presidente passou a palavra ao diretor 

Aníbal Marques o qual iniciou a sua intervenção informando que no dia vinte e nove de abril irá 20 

participar numa reunião de rede para discutir a oferta profissional. A proposta é manter a oferta 

atual que vai ao encontro das necessidades do agrupamento: técnico de gestão e programação de 

sistemas informáticos, técnico de manutenção industrial – mecatrónica e técnico de ação educa-

tiva em substituição de técnico de animação sociocultural. Relativamente ao curso de técnico de 

desporto, como nos onze municípios da Comunidade Intermunicipal da Ria de Aveiro (CIRA) só há 25 

duas turmas de desporto, será mais difícil manter esta oferta. No entanto, dada a prospeção que 

foi feita junto dos alunos, o agrupamento tem todo o interesse em manter esta oferta. Neste 

sentido está a ser elaborada uma fundamentação pelos docentes de educação física e do curso de 

desporto com a finalidade de defender esta reivindicação. Quanto aos outros cursos considera 

pacifica a sua aprovação.  Ainda durante a manhã deste dia, chegou o relatório da auditoria ali-30 

mentar efetuada no dia nove de abril de dois mil e vinte e um, segundo o qual o agrupamento 

cumpre noventa e nove por cento dos requisitos auditados. Continuou a sua intervenção infor-

mando que no dia vinte e seis de abril, recebemos a visita da Secretária de Estado da Educação, 
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Inês Ramires; do Diretor Geral da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, João Gonçalves, 

da Delegada Regional de Educação do Centro, Cristina Oliveira; da Presidente da Câmara Municipal 35 

de Anadia, Teresa Belém Cardoso e da Vereadora da Educação, Jennifer Pereira. O contexto e o 

propósito desta visita foram a inauguração da requalificação da Escola Básica (EB)1 de Mogofores 

e uma visita à Escola Básica e Secundária de Anadia (EBSA). Relativamente à visita a esta última, 

apesar desta ainda não ter sido oficialmente inaugurada, considerou que, dada a sua dimensão e 

sendo uma escola pública, faria sentido mostrar a diversidade deste estabelecimento. Assim, foi 40 

preparada uma visita com as várias valências da escola com o objetivo de a dar a conhecer e 

mostrar que somos uma escola inclusiva que aposta na flexibilidade curricular. Foram dados a 

conhecer muitos dos projetos desenvolvidos como por exemplo a horta pedagógica, a ciência viva, 

entre outros. As obras de arte expostas por toda a escola foram consideradas maravilhosas tendo 

chamado particular atenção para os trabalhos desenvolvidos pelos alunos. Num momento mais 45 

informal, ainda com a presença do diretor geral dos estabelecimentos escolares e a delegada 

regional, a secretária de estado solicitou a presença de dois docentes do quadro, dois docentes 

contratados, da chefe dos assistentes operacionais, Amália Menezes e da coordenadora técnica do 

agrupamento, Liliana Fernandes. Neste encontro manifestou a sua satisfação por esta escola não 

ter apenas boas instalações, mas por as estar a aproveitar para o fim que uma escola deve ter. O 50 

diretor manifestou as dificuldades sentidas ao nível administrativo, principalmente pelo facto da 

“máquina” administrativa ser muito pesada, nomeadamente na dispersão e quantidade de plata-

formas que existem e que dificultam o trabalho da direção. A falta de apoio jurídico e de resposta 

às questões que vão colocando são também uma das dificuldades com que se deparam. Outro dos 

assuntos abordados prende-se com a gestão do orçamento e a contratação pública de pessoal, com 55 

o facto do saber exigido para tal ser já muito profissionalizado e poderem-se cometer erros que 

envolvendo dinheiros públicos podem gerar muitos problemas. O diretor manifestou a sua preocu-

pação e a muita dificuldade que sentem nestas questões administrativas. Ao nível pedagógico fez 

referência ao desajustamento de alguns currículos. Outro assunto por si referido foi a necessidade 

de reformular o processo de avaliação docente. A carga burocrática aliada à aplicação prática dos 60 

diversos normativos referentes à avaliação docente e também à não docente, bem como o sistema 

de quotas, aliado às expetativas dos avaliados, têm gerado bastantes constrangimentos. A educa-

ção inclusiva, nomeadamente a necessidade de haver um investimento na parte da educação es-

pecial, foi outro dos assuntos abordados. Relativamente à inauguração da EB1 de Mogofores, con-

sidera que tem boas condições, percebeu-se um clima bastante positivo, o que foi também mani-65 

festado pela secretária de estado na sua intervenção no local. Do balanço e reflexão que fizeram 

sobre esta visita, ficaram bastante contentes com o que viram e parabenizaram o agrupamento.   

 -------- Ponto um: Ponto da situação do trabalho desenvolvido pela comissão permanente; ---------  

 -------- A presidente informou que a comissão permanente reuniu nos dias oito e vinte e um de 

abril, tendo realizado uma análise do Regulamento Interno até ao final da subsecção III – Deveres 70 

dos alunos. Das reuniões, têm surgido algumas propostas de alteração ao documento, as quais têm 

sido analisadas com o diretor, que tem colaborado ativamente com a comissão. Esta reunirá mais 



Página 3 de 4 
 

duas vezes durante o mês de maio, após o que enviará ao Conselho Geral a proposta final. O 

documento será sujeito a aprovação em final do mês de junho ou princípio de julho, mas será 

enviado atempadamente a todos os conselheiros para análise à proposta final. O conselheiro Paulo 75 

Carvalho, questionou sobre quem deverá elaborar o Regulamento Interno, tendo sido esclarecido 

que a responsabilidade é do diretor depois de ouvido o Conselho Pedagógico.  -----------------------  

 -------- Ponto dois: Análise e eventual aprovação do Relatório de Contas de Gerência referente a 

2020. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A presidente referiu que é função do Conselho Administrativo do Agrupamento de Escolas 80 

elaborar o relatório das Contas de Gerência e que compete ao Conselho Geral a sua análise e 

aprovação (alínea j, do nº. 1 do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de vinte e dois de abril com 

a nova redação dada pelo Decreto-Lei 137/2012, de dois de julho). Informou que o relatório de 

Contas de Gerência faz uma descrição e explicação das receitas e despesas efetivas integrantes 

do orçamento do Agrupamento durante o ano de dois mil e vinte e que convidou a chefe de serviços 85 

de administração escolar, Liliana Fernandes, por fazer parte do Conselho Administrativo e o assis-

tente técnico Pedro Patrício para apresentarem o documento em análise e esclarecerem algumas 

dúvidas que fossem surgindo. Pediu autorização para que ambos se juntassem à reunião, tendo o 

conselho anuído.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para dar início à análise do documento, solicitou ao diretor que fizesse uma breve análise 90 

do mesmo. Este começou por agradecer o trabalho efetuado pela chefe de serviços de adminis-

tração escolar, Liliana Fernandes e pelo assistente técnico Pedro Patrício, salientando a dificul-

dade técnica que um documento deste cariz pressupõe. No seguimento da conversa com a secre-

tária de estado, manifestou a necessidade de haver técnicos especializados neste domínio uma 

vez que este orçamento já envolve um montante significativo. O agrupamento tem já uma empresa 95 

que apoia na auditoria trimestral para haver uma maior orientação. Este documento que agora se 

apresenta já foi aprovado pelo tribunal de contas. Justificou que há um saldo maior no que refere 

o programa ERASMUS, em virtude de não ter sido utilizado devido aos constrangimentos impostos 

pela pandemia. A presidente passou a palavra à chefe dos serviços administrativos, a qual fez a 

uma breve apresentação e análise do documento. A execução do orçamento envolve a receita e a 100 

despesa. Quanto à receita, esta foi executada quase a cem por cento, na despesa cerca de noventa 

e oito virgula três por cento. A diferença será o saldo a transitar para o ano seguinte. Quanto às 

despesas correntes, a maior parte do orçamento é absorvido pelas rubricas água, gás e eletrici-

dade, sendo o remanescente muito pouco. Devido à pandemia houve um saldo um pouco maior 

visto não ter havido certas despesas. A presidente questionou sobre as rendas da Parque Escolar 105 

tendo sido esclarecida que estas já não passam pelo agrupamento desde dois mil e dezanove, não 

estando incluídas no orçamento. O assistente técnico Pedro Patrício acrescentou que este ano 

tiveram menos tempo para elaborar o documento em análise pois teve de estar pronto até abril. 

A presidente realçou que, apesar do orçamento reduzido foi dado cumprimento a todos os com-

promissos o que é manifestamente positivo, considerando o esforço feito na resolução de alguns 110 

constrangimentos. Passou a palavra aos conselheiros, não tendo havido qualquer intervenção. 
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Colocou a votação o “Relatório de Contas de Gerência” o qual foi aprovado por unanimidade. 

Terminou agradecendo a presença dos dois elementos e os seus esclarecimentos. -------------------  

 -------- Ainda antes do encerramento da reunião, a conselheira Patrícia Flores questionou sobre o 

desenvolvimento e aplicação da SELFIE e o resultado do Orçamento Participativo da Escola (OPE). 115 

A presidente informou que a SELFIE já se encontra a ser preenchida pelos alunos do quarto ao 

décimo segundo ano, bem como professores e dirigentes. No final de maio, teremos os resultados. 

Relativamente ao OPE, o resultado foi publicado na página do agrupamento. Os projetos vencedo-

res foram a aquisição de cacifos para os balneários da EBSA e o arranjo da área exterior de convívio 

da Escola Básica de Vilarinho do Bairro.  As conselheiras Luísa Loureiro e Joana Fidalgo informaram 120 

que já está a ser criada a página de Instagram do agrupamento.  ----------------------------------------  

 -------- Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença dos conselheiros e do 

diretor e deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata. ------------------------------  

 
A Presidente do Conselho Geral, 125 

 (Maria Luísa Martins C. H. Flores) 

 

  

 

 130 

 

 

A Secretária, 

 (Anunciação Maria Silva Calado)  
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