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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 se-

cundário. Apresentou as representantes eleitas:  Joana Alves Fernandes e Margarida Pereira San-25 

tiago, que assinaram o termo de posse após a leitura do mesmo. Já enquanto conselheiras, foram 

questionadas sobre se queriam introduzir algum ponto à ordem de trabalhos, não tendo nada a 

acrescentar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 
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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. Continuando, fez um breve resumo da constituição do 

documento, o qual se divide em duas grandes linhas orientadoras: uma que se centra na elaboração 

e outra na execução do orçamento. ----------------------------------------------------------------------------  45 

 -------- Os conselheiros nada tiveram a acrescentar ou a alterar ao documento apresentado e após 

algumas propostas de alteração sugeridas pela presidente, principalmente ao nível gramatical e 

de linguagem, o conselho geral aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada com as altera-

ções incluídas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto três: Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução das atividades no 50 

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-

tências relativas à Ação Social Escolar atribuídas pela legislação em vigor, o Conselho Geral do 55 

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 

documento que tem por base os princípios da equidade, da discriminação positiva e da solidarie-60 

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 bem como a promoção do sucesso escolar e educativo, de modo a que todos, 

independentemente das suas condições sociais, económicas, culturais e familiares, cumpram a 

escolaridade obrigatória e tenham a possibilidade de a concluir com sucesso. ------------------------  65 

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

natureza. Reiterou que os princípios subjacentes à elaboração do presente documento foram sem-

pre o aluno e o seu bem-estar. Lamentou o facto do orçamento disponível para este efeito não ser 

muito grande, mas ainda assim, destacou o facto de se procurar sempre garantir que o aluno tenha 

a possibilidade de ser apoiado, quer ao nível alimentar quer a outros níveis que garantam uma 70 

efetiva equidade entre os alunos independentemente das suas condições económicas e sociais. 
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Este documento foi adaptado à realidade atual do agrupamento, tendo em conta as fontes de 

financiamento do mesmo, nomeadamente as receitas do bar e da papelaria, sendo que estas foram 

gravemente condicionadas pela situação gerada pela pandemia e pelas restrições alimentares im-

postas pela legislação em vigor. Esta diminuição nas receitas gerou constrangimentos ao nível dos 75 

auxílios económicos, mas que não irá inibir o apoio a todos os alunos que precisem. Salientou o 

apoio prestado aos alunos estrangeiros que chegam com maior frequência ao agrupamento, inici-

almente sem qualquer apoio social atribuído, mas que até regularização e definição da situação 

são apoiados pelo agrupamento. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A presidente foi apresentando o documento com as alterações propostas para apreciação 80 

do conselho. Alguns dos pontos consagrados na legislação em vigor foram retirados por forma a 

não se repetirem as normas e princípios a seguir. Entre outras questões, foi debatida a questão do 

apoio a algumas atividades de complemento curricular nomeadamente as visitas de estudo. A 

conselheira Anunciação Calado questionou se o primeiro ciclo também estava abrangido por estas 

comparticipações, tendo o diretor declarado que sim. Após alguma discussão ao nível da redação 85 

deste ponto, acordou-se que o documento deverá fazer menção a estas atividades, sem, no en-

tanto, se vincular a um limite temporal. Devem ser incluídas no Plano Anual de Atividades (PAA) 

ou, sendo uma atividade extraordinária, submetidas à aprovação do conselho pedagógico.  O con-

selheiro Pedro Silva questionou se este documento apresentado era o que foi enviado aos conse-

lheiros tendo a presidente justificado que o que agora se apresenta é já uma compilação dos 90 

documentos anteriores com as propostas de alteração assinaladas a vermelho. Quanto ao material 

escolar, foram retirados os manuais escolares por serem gratuitos para todos os alunos: Relativa-

mente ao restante material escolar, e após alguma reflexão conjunta sobre como se poderá ajuizar 

da necessidade ou não que o aluno tem em usufruir deste apoio, os conselheiros concordam com 

a importância de continuar a garantir que os alunos que necessitem deste apoio possam continuar 95 

a beneficiar do mesmo. Outro assunto referido foi o apoio à refeição dos cursos profissionais fi-

nanciados pelo POCH. O conselheiro Carlos Couto questionou se a verba atribuída para o apoio às 

refeições dos cursos profissionais poderia ser paga ao aluno, uma vez que muitos não têm usufruído 

da refeição por diversas razões. O diretor referiu que tal não é possível devido às normas do POCH.  

Relativamente ao apoio a crianças que manifestamente demostrem carências alimentares, foram 100 

partilhadas diversas formas de apoio que têm sido colocadas em prática no agrupamento e no 

município. Salientou-se a necessidade de tratar estas situações com a reserva necessária, dada a 

delicadeza das mesmas e à importância de não expor estas situações à comunidade, respeitando 

o direito à privacidade da criança e da família.  -------------------------------------------------------------  

 -------- Não havendo mais nenhuma alteração proposta, a presidente colocou à votação o docu-105 

mento com as alterações introduzidas, tendo este sido aprovado por unanimidade.  -----------------  

 -------- 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 110 
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Conselho Geral definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, cien-

tíficas, culturais e desportivas. 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 documento que deve permitir a reflexão fundamentada e contextualizada, 

nas decisões que se venham a revelar essenciais. Tem como objetivo contribuir para a formação 115 

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

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

(PASEO). Debateu-se a questão da igualdade de género ser um dos critérios subjacentes.  O diretor 

salientou que essa questão deverá estar subjacente a todas as atividades e a participação de todos 

os alunos deverá ser garantida, independentemente do género. Fez uma breve contextualização 120 

dos princípios que regem o documento. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

(PADDE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   125 

 -------- 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-

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 130 

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

sentação do plano tendo como referência o resultado da resposta/aplicação do Check-in e da 

SELFIE no nosso agrupamento. Apresentou os pontos negativos e positivos resultantes deste inqué-

rito e as medidas que o agrupamento se propõe a desenvolver face à resposta que é necessário 

dar aos constrangimentos encontrados. Da análise dos dados recolhidos, verificou-se que o nível 135 

de competências dos docentes está muito a par da média nacional e, tal como, na generalidade 

das escolas existem muitos docentes a necessitar de formação. O número de docentes do nível 

três não sendo muito significativo é uma mais-valia pois permite estimular a interajuda entre 

pares. Muitos dos docentes foram posicionados erradamente no nível dois e daí terem resultado 

alguns problemas ao nível da formação, já que os mesmos não conseguem acompanhar o conteúdo 140 

da mesma. Para resolver esta questão, o Centro de Formação possibilitou que os docentes reajus-

tassem o seu nível. Quanto aos encarregados de educação, o documento refere a importância de, 

apesar de existir muita heterogeneidade nas suas competências digitais, muitos são aqueles que 

evidenciam dificuldades na utilização das tecnologias digitais e consequentemente necessitam de 

formação. Não obstante, referiu que os encarregados de educação constituíram-se uma peça fun-145 

damental no ensino não presencial, principalmente ao nível do primeiro ciclo. Quanto ao pessoal 

não docente, muitos ainda têm dificuldade no domínio das tecnologias, mais evidentes nos assis-

tentes operacionais do que nos assistentes técnicos. A aplicação da SELFIE permitiu identificar as 

infraestruturas e os equipamentos como um dos obstáculos à utilização das tecnologias digitais em 
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sala de aula. Esta fragilidade é evidente na Escola Básica e Secundária de Anadia quer ao nível dos 150 

pontos de acesso à Internet, quer ao nível do equipamento antiquado e desadequado, mas também 

na Escola Básica de Vilarinho do Bairro e nos estabelecimentos do primeiro ciclo. Os pontos fortes 

passam pelo uso do telemóvel como instrumento ao serviço do ensino e aprendizagem. Da reflexão 

efetuada, salienta-se a necessidade de apetrechar todas as escolas com equipamento atualizado 

(computadores, tablets, …), pontos de acesso à internet reforçados, entre outros.  O que se pre-155 

tende com o PADDE é apoiar na educação de alunos para serem bem-sucedidos e não serem info-

excluídos. Neste contexto as tecnologias digitais podem ser facilitadoras ao nível pedagógico e 

educacional e não apenas ao nível lúdico, servindo para melhorar e facilitar a aprendizagem. Outro 

aspeto muito importante, prende-se com a questão da comunicação com a comunidade educativa 

ter de ser bastante trabalhada. O diretor salientou a importância de capacitar os docentes, não 160 

docentes e alunos para o uso das tecnologias, sendo um dos pontos fortes o trabalho colaborativo, 

o qual também pode ser aproveitado para capacitar os que não dominam tão bem as tecnologias. 

As três dimensões básicas nas quais incide o documento são a pedagógica, a tecnologia e a orga-

nizacional. As estratégias passam por diversas sessões de apresentação aos órgãos do agrupa-

mento, a toda a comunidade educativa e a partir daqui a sua operacionalização.  Este documento, 165 

embora tenha sido aprovado, é um documento dinâmico, que não está fechado pelo que continua 

aberto a alterações e permanentes reformulações. ---------------------------------------------------------  

 -------- Nada mais havendo a tratar, foi lida a minuta de ata da reunião a qual foi aprovada por 

todos os conselheiros. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A presidente agradeceu a presença dos conselheiros e do diretor e deu por encerrada a 170 

sessão, da qual foi lavrada a presente ata. -------------------------------------------------------------------  

 
A Presidente do Conselho Geral, 

 (Maria Luísa Martins C. H. Flores) 

 175 

  

 

 

 

 180 

A Secretária, 

 (Anunciação Maria Silva Calado)  
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