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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 CINCO DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

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

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

veram ausentes os conselheiros Carlos Couto, Joana Fernandes, Margarida Santiago e Pedro Silva, 

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

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

 --------  1. Aprovação do mapa de férias do Diretor; --------------------------------------------------------  10 

 --------  2. Nomeação da comissão eleitoral para o Orçamento Participativo; --------------------------  

 --------  3. Análise e aprovação da proposta de alteração ao Regimento do Conselho Geral; --------  

 --------  4. Apreciação do relatório intermédio de execução do Plano Anual de Atividades; ---------  

 --------  5. Apreciação do relatório intermédio da Equipa de Autoavaliação; ---------------------------  

 --------  6. Reflexão sobre o modelo de Atividades de Enriquecimento Curricular implementado em 15 

2021/2022.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A presidente deu início à reunião apresentando a ordem de trabalhos e questionando se 

algum dos presentes pretendia introduzir outro ponto adicional à mesma. Nada houve a acrescen-

tar. Passou-se então à apreciação e aprovação da ata da reunião anterior enviada antecipada-

mente a todos os elementos deste conselho. Após algumas alterações de sintaxe, foi aprovada por 20 

todos os elementos presentes na reunião em questão, no momento da votação. ----------------------  

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

 -------- Foi apresentada e apreciada a proposta de férias a gozar pelo diretor, a qual foi aprovada 

por unanimidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto dois:  Nomeação da comissão eleitoral para o Orçamento Participativo; -----------  25 

 -------- A presidente informou que a equipa responsável pelo Orçamento Participativo das Escolas 

(OPE), apresentou a proposta da Comissão Eleitoral composta pelos seguintes elementos:  --------  

 -------- Escola Básica e Secundária de Anadia: Docentes - Graça Maria Pereira de Matos, coorde-

nadora local do OPE, Maria da Graça Antunes Pereira; Alunos - Ana Bárbara Vasconcelos Miranda 

e João Pedro Vasconcelos Miranda. ----------------------------------------------------------------------------  30 

 -------- Escola Básica de Vilarinho do Bairro: Docente - Maria Alexandra Tavares Cunha Gonçalves; 

Aluno - Micael Alexandre Pereira Mota Moreira. -------------------------------------------------------------   

Agrupamento de Escolas de Anadia 

 Conselho Geral 



Página 2 de 6 
 

 -------- As propostas de Orçamento Participativo encontram-se divulgadas na página do Agrupa-

mento. O ato eleitoral decorrerá online, no dia vinte e quatro de março. Foi assegurada a exis-

tência de uma comissão em cada uma das escolas de acordo com o que foi proposto no ano anterior 35 

relativamente a este processo. A docente Natália Monteiro substituirá a coordenadora local do 

OPE, Graça Matos, no caso desta continuar de baixa médica. ---------------------------------------------  

 --------  Ponto três:  Análise e aprovação da proposta de alteração ao Regimento do Conselho 

Geral;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi apresentada, apreciada e aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração à alínea 40 

a) do ponto do 1 do artigo 9.º do Regimento do Conselho Geral, passando o período de mandato 

dos alunos e encarregados de educação para dois anos. A alteração decorre da redação do novo 

Regulamento Interno aprovado em julho (Ponto 1 do artigo 10.º do Regulamento Interno do AEA).  

 -------- Ponto quatro: Apreciação do relatório intermédio de execução do Plano Anual de Ati-

vidades; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  45 

 -------- A presidente fez uma breve contextualização do documento em apreciação, salientando 

que o relatório Intermédio do Plano Anual de Atividades (PAA) sistematiza as ações empreendidas 

por cada uma das escolas e departamentos do Agrupamento, durante o primeiro período. Passou 

a palavra ao diretor Aníbal Marques o qual fez a apresentação do mesmo. Este referiu que o rela-

tório é bastante sucinto e claro, não havendo muito a acrescentar. Considerou que os condiciona-50 

mentos impostos pela situação pandémica continuam a ser um dos maiores obstáculos à organiza-

ção e concretização de ações e atividades que envolvam um maior número de participantes ou 

deslocações para outros espaços além da escola. De qualquer maneira, considera que grande parte 

do que estava programado foi desenvolvido. As propostas desenvolvidas tiveram em consideração 

o Plano Anual de Atividades de cada estabelecimento, o Projeto Educativo bem como o plano de 55 

cada turma envolvida. Salientou a qualidade e a transversalidade das ações desenvolvidas bem 

como a ação concertada entre os objetivos e valores que norteiam o agrupamento tendo sempre 

como meta uma escola inclusiva. Outro aspeto que considerou bastante positivo foi que, apesar 

da especificidade de cada estabelecimento de ensino, estes, na planificação e desenvolvimento 

das suas próprias atividades, evidenciam sempre o respeito pela unidade do Agrupamento. Realçou 60 

as relações com as estruturas exteriores, nomeadamente a Câmara Municipal de Anadia, quer ao 

nível mais operacional, quer ao nível de cedência de infraestruturas para o desenvolvimento de 

algumas atividades.  A presidente considerou que está bem presente neste relatório um esforço 

muito grande do Agrupamento para promover uma grande diversidade de atividades apesar das 

condicionantes geradas pela situação pandémica. A conselheira Paula Gama questionou se as ati-65 

vidades eram avaliadas pelos alunos, tendo o diretor clarificado que sim. Realçou que essa é uma 

das preocupações, tanto mais que se pretende bastante transparência e sendo as atividades pro-

postas para os alunos, estes são os melhores avaliadores das mesmas. A presidente acrescentou 

que há muitas atividades a decorrer desde o primeiro período, mas que só serão avaliadas no final 

do ano letivo, como é o caso do programa Eco Escolas, Ciência Viva, entre outros. Nada mais 70 
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havendo a acrescentar da parte de qualquer conselheiro, colocou à votação o parecer sobre o 

relatório, tendo o conselho emitido, por unanimidade, um parecer favorável. ------------------------  

 -------- Ponto cinco: Apreciação do relatório intermédio da Equipa de Autoavaliação; -----------  

 -------- A presidente introduziu este ponto da ordem de trabalhos, contextualizando o mesmo à 

luz de todo um processo de autoavaliação que visa a melhoria do trabalho da escola e a facilitação 75 

do trabalho de todos os profissionais envolvidos. Com base no trabalho da equipa de autoavaliação 

foi apresentado um plano de melhoria, o qual indicava três áreas fortes que necessitavam de 

alguma intervenção (“Autoavaliação: o nosso reflexo”, “Comunicar bem é comunicar melhor” e 

“STOP à Indisciplina). A execução da aplicação do referido plano decorre entre abril de dois mil e 

vinte e um e julho de dois mil vinte e dois.  O relatório visa monitorizar os resultados deste perí-80 

odo, apresentando algumas evidências significativas. A presidente solicitou aos conselheiros Bruno 

Cruz e Paula Gama, elementos da equipa de autoavaliação, que fizessem a sua apresentação. O 

conselheiro Bruno Cruz, começou por evidenciar os constrangimentos gerados por alterações na 

equipa de autoavaliação, nomeadamente na alteração da sua coordenadora, bem como de alguns 

elementos da equipa. Seguindo a sua intervenção, explicitou os passos seguidos até ao presente 85 

relatório. Relativamente à primeira medida, Autoavaliação – o nosso reflexo, um dos constrangi-

mentos verificados foi a reduzida participação do público-alvo na análise dos documentos produ-

zidos pela equipa de autoavaliação, nomeadamente quando estes são levados aos diversos depar-

tamentos ou grupos disciplinares. Apesar de não ter havido um grande número de documentos 

produzidos, estes não tiveram a análise devida por parte do público-alvo. Relativamente aos re-90 

gistos dos momentos de articulação verificou-se um decréscimo face a períodos homólogos ante-

riores. No entanto, pelas dinâmicas do Agrupamento percebe-se que existe bastante articulação, 

mas nem sempre se efetua este registo e deve-se reforçar este aspeto. Relativamente à caixa de 

sugestões, foi usada por um número muito residual de intervenientes, sendo a sua maioria encar-

regados de educação. Salienta-se que há um número significativo de respostas aos inquéritos que 95 

indica o desconhecimento desta caixa de sugestões.  ------------------------------------------------------  

 -------- Em relação à segunda medida, Comunicar bem e comunicar melhor, foi criada uma pasta 

na drive com todos os documentos e normativos legais que podem ser consultados; constituída 

uma equipa de comunicação a qual já elaborou três newsletters nas quais se pretende dar uma 

imagem geral dos grandes projetos da escola. No entanto esta ferramenta da escola chega a um 100 

público muito residual, havendo ainda um grande desconhecimento da sua existência. A conse-

lheira Paula Gama manifestou a sua tristeza pela pouca divulgação feita das newsletters por parte 

dos diretores de turma. Outra ação desenvolvida foi a colocação de tutoriais na Classroom do 

PADDE. No entanto, apesar de manifestarem dificuldade em vários domínios para os quais existem 

bons tutoriais, estes não são consultados por um número significativo de pessoas. Continuou a 105 

falar do manual de acolhimento não apenas para os alunos, mas também para pessoal não docente. 

Salientou o envolvimento dos alunos de Aplicações Informáticas no desenvolvimento de algumas 

aplicações relacionadas com este manual de acolhimento. Relativamente à terceira medida, STOP 

indisciplina, considerou que o desenvolvimento desta medida está muito relacionado com a 
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formação e sensibilização, quer para encarregados de educação, quer para docentes, alunos ou 110 

outros. Nota-se também aqui a reduzida participação.  Neste relatório foi feita a articulação entre 

a equipa e a direção principalmente na questão da tipificação das infrações e na natureza do seu 

registo. A questão da violência e da indisciplina em meio escolar continua a merecer uma atenção 

redobrada. No primeiro ciclo, instituiu-se a Oficina das Emoções como Oferta Complementar do 

Currículo para todas as turmas do primeiro ano.  ------------------------------------------------------------  115 

 -------- Após esta introdução, a presidente passou a palavra ao diretor, o qual reforçou o que já 

foi dito anteriormente, salientando que muito do que foi dito passa pelo problema da comunicação 

ou da ausência dela. Considera que continuamos a fazer muito, mas a registar e comunicar pouco 

do que se faz. Quanto ao manual de acolhimento, este está a ser melhorado para que cada um 

saiba o que deve esperar e o que se espera de si. Relativamente à questão da indisciplina, esta é 120 

uma das preocupações da direção e tem sido alvo de muita atenção, nomeadamente por parte do 

gabinete de mediação disciplinar. Considera que o relatório espelha muito bem a realidade do 

Agrupamento e que temos que tentar comunicar bem e melhor. Sobre esta questão da comunica-

ção, a conselheira Alexandrina Leitão, referiu o grande número de emails que recebemos diaria-

mente, considerando que o que é importante, por vezes se perde no meio de tanta informação. O 125 

diretor exortou que haja uma filtragem por parte de quem recebe os emails, filtragem essa já 

feita pela direção, pois é sempre difícil aferir o que é que interessa a uns e não a outros. Realçou 

a grande participação dos pais na resposta aos inquéritos.  -----------------------------------------------  

 -------- A presidente deu os parabéns à equipa pelo trabalho desenvolvido e reforçou a importância 

de fazer chegar o relatório aos diferentes departamentos e grupos disciplinares para que seja 130 

analisado, apesar de ser publicado na página do Agrupamento. O diretor reforçou que este proce-

dimento já é feito, mas percebe-se que há algumas falhas, estando-se a atentar aprimorar estes 

processos. A conselheira Patrícia Flores considerou que este relatório tem que ser feito, em pri-

meira linha, com base nas evidências e só depois com base nos inquéritos. Considera que no rela-

tório, apesar de estar muito bom, deve-se ter algum cuidado com o tratamento dos dados relativos 135 

à análise dos inquéritos. Outra questão por si levantada, foi a importância da perceção. É impor-

tante ver como é que as pessoas percecionam as diferentes vertentes inquiridas, mas este é um 

aspeto muito subjetivo e que condiciona as respostas sendo que cada pessoa tem uma perceção 

diferente da outra.  Referiu ainda que apesar de estarmos a trabalhar apenas com três medidas, 

não devemos desviar o foco do nosso objetivo principal. Seguiram-se algumas intervenções cen-140 

tradas na questão da indisciplina e da tipificação dos registos feitos pelo diretor de turma. O 

diretor, fez referência à situação do sétimo ano, o qual está neste momento com graves problemas 

no domínio da indisciplina. Existe um número significativo de alunos com um número elevado de 

negativas as quais são, muitas vezes, um reflexo do comportamento.  A Escola Segura já foi con-

tactada para fazer ações de sensibilização, estando a ser tomadas outras medidas em várias tur-145 

mas. A conselheira Maria João Santos questionou sobre o universo dos inquiridos, considerando ser 

muito importante saber-se bem quem responde a quê, quantos respondem a determinada questão, 

uma vez que ajudaria a clarificar os resultados obtidos. A conselheira Alexandrina Leitão, focou 
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novamente a muita informação que chega aos docentes, sendo difícil gerir. O conselheiro Paulo 

Carvalho referiu que toda a informação enviada é fundamental que seja partilhada por todos e 150 

sugeriu a marcação de um dia específico para o envio de informação. O diretor relembrou que a 

maioria da informação se não é enviada imediatamente torna-se extemporânea e reforçou que 

não é simples filtrar o manancial de emails que chegam diariamente à direção e que toda a infor-

mação está disponível na página do Agrupamento, em separadores organizados, podendo ser con-

sultada pelos interessados. Cada um deve ter a capacidade para gerir e verificar o que lhe inte-155 

ressa. Reforçou que o Agrupamento é formado por muitas realidades e tem de se tentar chegar a 

todos.  Considerou muito importante o envolvimento de toda a comunidade educativa na divulga-

ção, operacionalização e concretização/implementação das propostas sugeridas no documento. A 

comunicação continua a ser um dos problemas apontados com mais frequência sugerindo-se a toda 

a comunidade uma maior atenção e envolvimento nos diversos documentos, bem como a consulta 160 

regular do site do Agrupamento. A presidente agradeceu todos os contributos e deu por encerrada 

a apreciação/ reflexão do relatório, passando ao próximo ponto da ordem de trabalhos.  ----------  

 -------- Ponto seis:  Reflexão sobre o modelo de Atividades de Enriquecimento Curricular im-

plementado em 2021/2022; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da proposta do Conselho Geral da reunião de julho de dois mil e vinte e um, 165 

em acompanhar o desenvolvimento da implementação das Atividades de Enriquecimento Curricu-

lar (AEC) ao longo deste ano letivo, a presidente passou a palavra aos conselheiros Anunciação 

Calado e Paulo Carvalho, enquanto representantes do primeiro ciclo. A conselheira Anunciação 

Calado, partilhou algumas considerações que têm sido discutidas nas reuniões de departamento, 

em Conselho de Ano e nas reuniões dos coordenadores de Ano. Foram alvo de reflexão o horário 170 

de desenvolvimento das atividades, a oferta, o regime de monodocência e os recursos humanos. 

O horário no fim das atividades letivas é considerado o ideal à natureza eminentemente lúdica das 

mesmas. A oferta existente (Atividade Física e Desportiva – AFD, Atividade Lúdico Expressiva – ALE 

e Atividades Artísticas) foi considerada bastante abrangente. Relativamente à modalidade de mo-

nodocência, deve ser acautelada a formação geral dos docentes colocados, bem como o seu perfil.  175 

Quanto à falta de docentes ou técnicos com formação adequada, este aspeto continua a gerar 

muitos constrangimentos.  A assiduidade continua a ser um problema, havendo muitas substitui-

ções. O facto de ainda haver uma grande dispersão de docentes pelos vários estabelecimentos de 

ensino com horários com poucas horas não ajuda a fixar os professores.  Valorizou a persistência 

e o trabalho de alguns docentes que se mantêm ao longo dos anos nestas atividades e que têm 180 

contribuído para haver alguma estabilidade. O conselheiro Paulo Carvalho reforçou o que foi dito 

e referiu a necessidade de tornar mais atrativas estas atividades através da reorganização da dis-

tribuição do serviço, dando mais horas aos docentes, como forma de captar recursos humanos. 

Considera que é muito importante o perfil dos docentes contratados, sendo capazes de conciliar 

o aspeto lúdico com o aspeto da disciplina e do rigor que devem ter. A conselheira Anunciação 185 

clarificou melhor a questão do horário implementado, lamentando não terem sido atribuídas mais 

horas aos docentes. Isto seria mais fácil de implementar nos centros escolares ou agrupando 
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escolas. A presidente questionou sobre as faltas de docentes. A Conselheira Paula Gama referiu 

que continua a haver muitas faltas de docentes, mas que são logo substituídos. O que tem acon-

tecido é que há sempre professores novos e isso também gera instabilidade. Quanto à questão da 190 

formação destes docentes, informou que tem havido alguma formação, mas que as pessoas não se 

inscrevem. A conselheira Anunciação Calado salientou, ainda, o facto destas atividades não serem 

de frequência obrigatória, mas de oferta obrigatória. Deverá haver um compromisso por parte dos 

encarregados de educação interessados, cujos educandos devem cumprir as regras e normas esta-

belecidas para as mesmas. A conselheira Isabel Matos considerou que estas atividades, sendo de 195 

enriquecimento do currículo, deveriam ser mais diversificadas e diferenciadas e não um prolonga-

mento do que é lecionado na parte curricular. Referiu que estas nem sempre são desenvolvidas 

por docentes, mas também por técnicos com outra formação.  A Conselheira Patrícia Flores, re-

lembrou a legislação sobre estas atividades e sobre a sua abrangência e considerou que mesmo 

havendo horários com mais horas, estes não são atrativos para os projetos de vida dos eventuais 200 

interessados. A conselheira Anunciação Calado referindo-se à oferta atual, considerou-a diversifi-

cada e passível de agregar múltiplas áreas de interesse. Relembrou os condicionalismos do espaço 

em que se desenvolvem estas atividades, as quais são geralmente no mesmo espaço da parte 

curricular. A conselheira Paula Gama salientou que um dos entraves são os valores com que os 

docentes são abonados, os quais são muito baixos. O diretor, informou que neste momento temos 205 

cerca de cento e sessenta horas de AEC, distribuídas por trinta e um professores, o que dá uma 

média de cinco horas por professor. Salientou ainda que estas atividades não são extracurriculares, 

mas sim um enriquecimento do currículo pelo que têm de estar sempre relacionadas com o mesmo. 

Geralmente os docentes completam com estas atividades o seu horário de trabalho. Informou que 

se aguarda a nova legislação que regulará estas atividades, bem como outras de apoio à família, 210 

na linha da transição das competências para as autarquias, as quais serão as responsáveis pelas 

mesmas. Considera que é importante esta reflexão sobre o que está a acontecer, mas urge refletir 

sobre o que queremos para estas atividades, qual o modelo a seguir, quais as prioridades. ---------  

 -------- 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. ------------------------------  215 

 
A Presidente do Conselho Geral, 

 (Maria Luísa Martins C. H. Flores) 

 

  220 

 

 

A Secretária, 

 (Anunciação Maria Silva Calado)  
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