
Página 2 de 2 
 

 
 
 

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

2021/2022 
DELEGAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

  

ATA NÚMERO CINQUENTA E QUATRO DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

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

ram, presencialmente, na Escola Básica e Secundária de Anadia os elementos do Conselho Geral. 

Estiveram ausentes os conselheiros Ana Paula Gama, Alexandrina Leitão, Ângelo Santos, Isabel 

Matos, Maria João Santos e Paula Santos, sendo as suas faltas justificadas.  ---------------------------  

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

 -------- 1. Tomada de posse dos novos conselheiros; --------------------------------------------------------  10 

 -------- 2. Definir das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; ----------------------------  

 -------- 3. Definir das linhas orientadoras do planeamento e execução das atividades no domínio 

da Ação Social Escolar; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Definir dos critérios para a participação em atividades pedagógicas, científicas, culturais 

e desportivas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  15 

 -------- 5. Apresentação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE). 

 -------- Iniciou-se a reunião com a aprovação da ata da reunião anterior, enviada antecipadamente 

a todos os elementos deste conselho. Nada havendo a alterar, esta foi aprovada por todos os 

elementos presentes na reunião em questão, no momento da votação. A Presidente apresentou a 

ordem de trabalhos para a reunião, questionando se algum dos presentes pretendia introduzir 20 

outro ponto à ordem de trabalhos. Nada houve a acrescentar. -------------------------------------------  

 -------- Ponto um: Tomada de posse dos novos conselheiros ------------------------------------------- .  

 -------- A presidente fez uma breve contextualização do processo de eleição para os representantes 

dos discentes uma vez que as conselheiras anteriores terminaram o seu percurso no ensino secun-

dário. Apresentou as representantes eleitas:  Joana Alves Fernandes e Margarida Pereira Santiago. 25 

Estas assinaram o termo de posse após a leitura do mesmo. Já enquanto conselheiras, foram ques-

tionadas sobre se queriam introduzir algum ponto à ordem de trabalhos, não tendo nada a acres-

centar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto dois: Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento.  -------------  

 -------- No cumprimento das competências atribuídas ao Conselho Geral pela alínea h) do nº 1 do 30 

art.º 13º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 

de 2 de julho, que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

Agrupamento de Escolas de Anadia 

 Conselho Geral 
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públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, o Conselho Geral define as 

linhas orientadoras para a elaboração do orçamento. ------------------------------------------------------   

 -------- Relativamente a este ponto, a presidente informou que, por forma a agilizar a sua análise, 35 

o documento foi previamente enviado a todos os conselheiros. Reforçou a ideia de que este é um 

documento que a direção e o conselho administrativo devem ter em linha de conta aquando da 

elaboração e execução do Orçamento. Para além de considerarem as linhas de orientação acima 

mencionadas, devem fazer sempre prevalecer um equilíbrio entre as considerações de natureza 

pedagógica e as de natureza administrativa. Devem assegurar que a gestão desse orçamento seja 40 

realizada de forma transparente e rigorosa, nomeadamente através da apresentação a este con-

selho do relatório de contas de gerência por parte do diretor e da publicitação destes documentos 

nos meios disponíveis para esse efeito.  -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Após algumas propostas de alteração sugeridas pela presidente, o conselho geral aprovou, 

por unanimidade, a proposta apresentada com as alterações incluídas.  --------------------------------  45 

 -------- Ponto três: Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução das atividades no 

domínio da Ação Social Escolar; -------------------------------------------------------------------------------   

 -------- No âmbito das competências determinadas pela alínea i) do número um, do artigo 13º 

Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, republicado no Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, 

conjugado com o Regulamento Interno deste Agrupamento de Escolas, e considerando as compe-50 

tências relativas à Ação Social Escolar atribuídas pela legislação em vigor, o Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas de Anadia definiu, no presente documento, as orientações para o plane-

amento e execução das atividades da Ação Social Escolar.  -----------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto, a presidente informou que, por forma a agilizar a sua análise, 

o documento foi previamente enviado a todos os Conselheiros. Reforçou a ideia de que este é um 55 

documento que tem por base os princípios da equidade, da discriminação positiva e da solidarie-

dade social, no sentido de assegurar o exercício efetivo do direito ao ensino e à igualdade de 

oportunidades de acesso e êxito escolar. Tem como objetivo a prevenção da exclusão social e do 

abandono escolar e a promoção do sucesso escolar e educativo, de modo a que todos, indepen-

dentemente das suas condições sociais, económicas, culturais e familiares, cumpram a escolari-60 

dade obrigatória e tenham a possibilidade de a concluir com sucesso. ----------------------------------  

 -------- Passou a palavra ao diretor, o qual teceu algumas considerações sobre o documento e a 

sua natureza. A presidente foi apresentando algumas propostas suas de alteração ao documento. 

Após alguma troca de impressões, procederam-se a algumas alterações ao documento original. --  

 -------- O Conselho Geral aprovou, por unanimidade, a proposta final apresentada. ------------------  65 

 -------- Ponto quatro: Definir os critérios para a participação em atividades pedagógicas, cien-

tíficas, culturais e desportivas; --------------------------------------------------------------------------------   

 -------- No âmbito das competências determinadas pela alínea o), do n.º 1, do artigo 13.º do De-

creto-lei n.º 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-lei nº 137/2012 de 2 de julho deve o 

Conselho Geral definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, cien-70 

tíficas, culturais e desportivas. Relativamente a este ponto, a presidente informou que, por forma 
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a agilizar a sua análise, o documento foi previamente enviado a todos os conselheiros. Reforçou a 

ideia de que este é um documento que deve permitir a reflexão fundamentada e contextualizada, 

nas decisões que se venham a revelar essenciais. Tem como objetivo contribuir para a formação 

integral dos alunos, nas suas diversas assunções (cívica, científica, pedagógica, afetiva na dese-75 

jada perspetiva holística), e no respeito pelo Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 

(PASEO). Passou a palavra ao diretor, o qual fez uma breve contextualização do documento e dos 

princípios que o regem.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Conselho Geral aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada com as alterações 

efetuadas durante a reunião.  -----------------------------------------------------------------------------------  80 

 -------- Ponto cinco: Apresentação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas 

(PADDE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- A presidente fez uma contextualização do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital 

das Escolas. Tem como objetivo a definição das prioridades da escola e das estratégias que visem 

a melhoria das competências digitais da organização educativa, permitindo que alunos, professo-85 

res, pessoal não docente e encarregados de educação utilizem as novas tecnologias para apoiar e 

melhorar o ensino e aprendizagem e que ainda se recorra às novas tecnologias para otimizar a 

comunicação com a comunidade educativa. Passou a palavra ao diretor, o qual procedeu à apre-

sentação do plano e foi fazendo algumas reflexões sobre o resultado da aplicação da SELFIE no 

nosso agrupamento. Apresentou os pontos negativos e positivos resultantes deste inquérito e as 90 

medidas que o agrupamento já vem a desenvolver face à resposta que é necessário dar aos cons-

trangimentos encontrados. Este documento, embora tenha sido aprovado, é um documento dinâ-

mico, que não está fechado pelo que continua aberto a alterações. Vai ser divulgado a toda a 

comunidade educativa.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença dos conselheiros e do 95 

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

 
A Presidente do Conselho Geral, 

 (Maria Luísa Martins C. H. Flores) 

 100 

  

 

 

 

 105 

A Secretária, 

 (Anunciação Maria Silva Calado)  
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