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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 TRÊS DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

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

reuniram, presencialmente, na Escola Básica e Secundária de Anadia e por videoconferência através 

da plataforma Zoom, os elementos do Conselho Geral. Estiveram ausentes as conselheiras Fátima 

Gomes, Jennifer Pereira, Joana Fidalgo, Luísa Loureiro e Patrícia Flores, sendo as suas faltas justi-

ficadas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Ponto um: Apreciar e aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades; 

 -------- Ponto dois: Pronúncia acerca dos critérios de organização dos horários;  ------------------------  

 -------- Ponto três: Análise e possível aprovação do Plano das Atividades de Enriquecimento Curri-

cular;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Ponto quatro: Aditamento aos critérios de avaliação do Diretor: número de horas de forma-15 

ção;  -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto cinco: Análise e eventual aprovação do Regulamento Interno 2021-2025. ---------------  

 -------- 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.  ------------------------------------------------------ 20 

 -------- 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. -------  

 -------- Ponto um: Apreciar e aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades;  

 -------- A presidente informou que o presente Relatório Final de Execução do Plano Anual de Ativi-

dades sistematiza as ações empreendidas por cada uma das escolas e departamentos deste Agrupa-25 

mento durante o ano letivo de dois mil e vinte, vinte e um. Este relatório é composto por um 

documento principal e um anexo que reporta a alguns projetos internacionais. O documento prin-

cipal também já inclui alguns projetos internacionais em que o Agrupamento participa. Passou a 

palavra ao diretor, o qual fez uma breve síntese do documento. Informou que este relatório é o 

resultado de um grande número de atividades realizadas ao longo do ano, com uma grande diversi-30 

dade e respeito pela educação inclusiva. Este documento apresenta os resultados da avaliação efe-

tuada pelos docentes responsáveis. Não consta aqui a avaliação da atividade “Ciclo de cinema 
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histórico”, desenvolvida pelos docentes estagiários de história que fizeram um Ciclo de cinema 

histórico, com a colaboração da Câmara Municipal de Anadia. O relatório de avaliação, apesar de 

já ter sido feito, não foi elaborado atempadamente para ser incluído neste documento. De um modo 35 

geral, atingiram os objetivos propostos e, apesar dos condicionalismos ainda impostos pela pande-

mia, desenvolveram-se um número muito significativo de atividades, com uma grande diversidade 

de propostas. Informou ainda que o Conselho Pedagógico propôs e aprovou que, no próximo ano 

letivo, será implementada uma nova metodologia ao nível da avaliação das atividades.  Cada ativi-

dade será avaliada pelos intervenientes, nomeadamente pelos alunos envolvidos. Feita a apreciação 40 

e reflexão sobre alguns pontos, a presidente colocou o documento à votação e o Conselho Geral 

aprovou, por unanimidade, o relatório final de execução do plano anual de atividades.  --------------  

 -------- Ponto dois: Pronúncia acerca dos critérios de organização dos horários;  --------------------  

 -------- A presidente informou que no dia quinze de julho, foi enviado aos membros do Conselho 

Geral, o documento no qual consta a definição dos critérios gerais das linhas orientadoras a seguir 45 

na elaboração dos horários no próximo ano letivo. Este foi aprovado no Conselho Pedagógico de 

catorze de julho.  Passou a palavra ao diretor, o qual apresentou o documento em apreciação e 

teceu algumas considerações relativamente a este assunto, bem como quanto à questão da gestão 

do crédito horário.  Para além do que foi apresentado neste documento, o diretor fez algumas 

referências, nomeadamente à dificuldade com que se debatem na constituição e aprovação das 50 

propostas de turmas, à reorganização das disciplinas de Tecnologias de Informação e Comunicação 

e Complemento da Educação Artística – devido a este constrangimento, estas disciplinas deixarão 

de ser lecionadas anualmente numa lógica semestral, sendo suprimidas num ano e implementadas 

noutro, mantendo, ao longo do ciclo, a carga horária integral. O critério fundamental para a orga-

nização dos horários é o critério pedagógico e não o administrativo. A área de Cidadania e Desen-55 

volvimento passará a ter um tempo no terceiro ciclo. A questão da escassez do crédito horário tem 

sido agravada pelo envelhecimento da população docente, cuja redução da componente letiva re-

verte para a não letiva, o que acaba por reduzir o crédito horário. O diretor fez menção a algumas 

estratégias indicadas para a recuperação de aprendizagens, nomeadamente na possibilidade dos 

alunos que deixam disciplinas por fazer poderem fazê-las no ano seguinte, estando assim matricu-60 

lados em mais do que um nível. No entanto, isto gera alguns constrangimentos relativamente à 

elaboração dos horários.  A recuperação de aprendizagens é uma das preocupações e estão a tentar 

ir arranjar algum crédito horário para esta situação. Ainda não se sabe muito bem como operacio-

nalizar os novos planos do Ministério da Educação relativamente a esta temática, aguardando-se 

mais informações. A presidente Luísa Flores fez referência às infraestruturas de apoio à informática, 65 

acrescentando que espera que haja um reforço nesta área. A conselheira Anunciação Calado focou 

a necessidade de reforçar o apoio educativo no primeiro ciclo, principalmente nas turmas com mais 

de um ano de escolaridade. Este apoio é essencial nas turmas que têm alunos com Necessidades 

Educativas Especiais uma vez que o apoio por parte da educação especial é reduzido e pode ser 

compensado pelo apoio educativo. Acrescentou ainda que o facto de as substituições, no caso de 70 
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ausência do docente titular, serem feitas pelo docente de apoio educativo origina que os alunos em 

processo de recuperação de aprendizagens deixem de usufruir deste recurso o que compromete a 

eficácia das medidas implementadas. O conselheiro Paulo Carvalho reforçou esta intervenção sali-

entando a situação das turmas do primeiro ciclo do ensino básico com vários níveis e da especial 

necessidade de apoio educativo à turma nestas situações. A Conselheira Paula Gama salientou a 75 

importância deste apoio nas turmas de primeiro e segundo anos, uma vez que os alunos são muito 

dependentes e têm pouca autonomia. A Conselheira Alexandrina Leitão referiu a importância da 

coadjuvação no quadro das medidas de recuperação. Salientou ainda que, no seu entender, é muito 

importante focarmo-nos mais na recuperação das competências sociais e relacionais que os alunos 

perderam ao longo destes períodos de confinamento. Estas serão mais difíceis de recuperar do que 80 

as aprendizagens curriculares. O diretor, encerrando a sua intervenção, referiu novamente os cons-

trangimentos causados pela gestão do crédito horário para acautelar todas estas situações. Reforçou 

a importância de haver alguma parcimónia e de que no seio dos conselhos de turma sejam discutidas 

estas situações para que se planifique e organize a intervenção da melhor maneira possível. A pre-

sidente referiu que no primeiro ciclo, mais propriamente nos primeiro e segundo anos terá havido 85 

um maior comprometimento quer quanto ao desenvolvimento de competências leitoras quer quanto 

à aprendizagem da matemática.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Colocou a proposta à votação e o Conselho Geral pronunciou-se favoravelmente, por unani-

midade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto três: Análise e possível aprovação do Plano das Atividades de Enriquecimento Cur-90 

ricular (AEC); --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A presidente informou que, de acordo com a Portaria 644-A/2015, compete ao Conselho 

Geral, mediante parecer do Conselho Pedagógico, deliberar sobre os domínios de oferta das AEC, 

fixar as durações diárias e semanais e definir os mecanismos de avaliação da aprendizagem destas 

atividades.  O Conselho Pedagógico já aprovou o documento que vai ser apresentado. Passou a pa-95 

lavra ao diretor, o qual apresentou as linhas orientadoras do plano de atividades de enriquecimento 

curricular do primeiro ciclo para o ano letivo de 2021/2022.  Salientou que este documento resulta 

de um trabalho que envolveu vários intervenientes, nomeadamente a coordenadora do primeiro 

ciclo e outros docentes.  Perante os constrangimentos que surgiram principalmente neste ano letivo 

e pelo facto de a entidade promotora não ter ainda emitido qualquer parecer, procurou-se tentar 100 

encontrar algumas soluções que façam face a estes constrangimentos. Uma destas soluções foi en-

contrar outra entidade interessada em desenvolver estas atividades, mas tal não foi possível. Assim, 

propõe-se uma renovação da natureza das atividades e a reorganização dos horários por forma a 

que os docentes destas atividades tenham uma maior carga horária o que esperamos seja mais 

apelativo e possa captar recursos humanos. Alguns conselheiros fizeram referência à proposta da 105 

monodocência, indicada como uma das medidas a implementar. Esta foi proposta pela entidade 

promotora. Do diálogo que se estabeleceu salientaram-se algumas ideias quer sobre as vantagens 

quer sobre as desvantagens, nomeadamente a dificuldade que alguns docentes terão em trabalhar 
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as diferentes áreas e a gestão da disciplina/indisciplina. O diretor informou que o acordo feito com 

o José Ricardo, responsável da entidade promotora, contempla a formação dos docentes. O conse-110 

lheiro Rogério Duarte fez uma reflexão sobre o caráter destas atividades enquanto substitutas das 

famílias no período de tempo em que não podem estar com as crianças. Alguns conselheiros expres-

saram o seu parecer sobre estas atividades quanto à oferta, organização, conceptualização, meto-

dologia, o seu caráter eminentemente lúdico bem como a responsabilização da entidade promotora. 

Salientaram a importância de se sair do espaço da sala de aula, da escola e optar por outros espaços 115 

ao ar livre, deixar a vertente académica para a atividade letiva e enveredar por outras atividades 

de descoberta do meio, de intervenção na comunidade. A questão do espaço onde decorrem as 

atividades mereceu alguns comentários uma vez que não é fácil fazer a gestão do espaço face à 

realidade dos edifícios do primeiro ciclo.  ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Fazendo um ponto de situação, a presidente propôs ao conselho a aprovação do plano apre-120 

sentado, uma vez que nesta fase adiantada do ano não há outra alternativa, nem outra entidade 

interessada em assumir este projeto. No entanto, poderemos aconselhar a entidade promotora a 

reformular alguns aspetos nomeadamente a formação dos docentes, principalmente dos que ficarem 

em regime de monodocência, a oferta, a metodologia e a organização a seguir nestas atividades. -  

 -------- A presidente colocou à votação o Plano das Atividades de Enriquecimento Curricular. O Con-125 

selho aprovou por unanimidade a proposta apresentada e as recomendações acima indicadas.  -----  

 -------- Ponto quatro: Aditamento aos critérios de avaliação do Diretor: número de horas de 

formação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  A presidente contextualizou este ponto referindo que, de acordo com informação da Direção 

Geral Administração Escolar (DGAE) de junho de 2021, compete ao Conselho Geral definir o número 130 

de horas de formação a realizar pelo Diretor quando este se encontra posicionado no 10.º escalão 

da carreira docente, de acordo com o Decreto-Lei n.º 22/2014 de 11 de fevereiro, o Despacho 

779/2019 de 18 de janeiro e o Despacho 2053/2021 de 24 de fevereiro. Assim, de acordo com o 

preconizado nos referidos normativos legais e no uso das suas competências, o Conselho Geral de-

finiu que, no quadriénio que reporta à sua avaliação, o diretor deve realizar cinquenta horas de 135 

formação contínua, sendo pelo menos, cinquenta por cento na dimensão científica e pedagógica e 

que, pelo menos, quatro quintos da formação sejam acreditados pelo Conselho Científico- Pedagó-

gico da Formação Contínua (CCPFC). O diretor emitiu a sua opinião discordando desta definição 

considerando que o foco da formação deveria ser mais abrangente e de acordo com as necessidades 

do agrupamento, até porque, enquanto diretor, a componente científica não é, neste contexto, o 140 

fator a privilegiar, antes a formação que é feita em prol do Agrupamento. O Conselho Geral aprovou 

por unanimidade a proposta apresentada do número de horas de formação do diretor. ---------------  

 -------- Ponto cinco: Análise e eventual aprovação do Regulamento Interno 2021-2025. ----------  

 --------  A presidente fez uma breve contextualização dos procedimentos da comissão permanente 

relativamente à análise da proposta de Regulamento Interno.  Esta reuniu nos dias vinte e um de 145 

abril, doze de maio e um e catorze de junho. O documento foi analisado criteriosamente à luz dos 
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diversos normativos legais que o suportam e da prática da comunidade educativa do agrupamento. 

Sempre que surgiram dúvidas ou propostas de alteração mais significativas, estas foram debatidas 

com o diretor e com elementos de algumas estruturas de coordenação. ----------------------------------  

 -------- Após esta proposta ter sido remetida aos conselheiros, surgiram algumas sugestões de alte-150 

ração, nomeadamente do conselheiro Carlos Couto, principalmente sobre questões de pormenor 

relacionadas com ortografia e organização do documento, as quais já foram comtempladas na ver-

são que agora se projeta.  A presidente e a secretária do Conselho já detetaram outros erros da 

mesma natureza, os quais também já foram alterados.  A presidente detetou ainda alguma confusão 

entre o uso dos termos “grupo disciplinar” e “área disciplinar”, pelo que, após ter ouvido o diretor, 155 

foram retificados estes conceitos.  Antes de passar a palavra aos conselheiros, chamou a atenção 

para os pontos dez, onze, doze e treze, do artigo 156.º que foram divergentes nas opiniões dos 

membros da comissão e que serão agora analisados.  Quanto ao restante teor, bem como organiza-

ção do documento, os conselheiros nada tiveram a acrescentar ou a alterar. No que concerne as 

alterações a introduzir nos pontos indicados no artigo 156.º, a presidente fez uma contextualização 160 

centrada nas atuais conceções subjacentes ao conceito de “avaliação” das aprendizagens. Foi ainda 

alvo de reflexão a natureza dos processos de recolha de informação para fins de avaliação sumativa 

com cariz classificativo e quais os momentos deste tipo de avaliação que devem ser inseridos na 

plataforma INOVAR para conhecimento dos encarregados de educação. Após várias intervenções dos 

conselheiros e do diretor, foi acordada a redação para os pontos dez, onze e suprimidos os pontos 165 

doze e treze.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Após efetuadas as alterações propostas pelo Conselho, a presidente colocou o documento à 

votação, tendo este sido aprovado por unanimidade. No momento da votação, os conselheiros Pedro 

Silva e Ângelo Santos já estavam ausentes da reunião. -------------------------------------------------------  

 -------- O Conselho Geral louvou o trabalho realizado pela comissão na análise e elaboração da pro-170 

posta do presente Regulamento. A presidente agradeceu em nome dos elementos da comissão.  

 -------- Foi elaborada e apresentada a minuta da ata da reunião, a qual foi lida pela secretária do 

Conselho e aprovada por todos os conselheiros presentes.  --------------------------------------------------  

 -------- 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. -----------------------------------------  175 

 

A Presidente do Conselho Geral, 

 (Maria Luísa Martins C. H. Flores) 

 

A Secretária, 

 (Anunciação Maria Silva Calado)  
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