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DIREÇÃO-GERAL DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

2021/2022 
DELEGAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

  

ATA NÚMERO CINQUENTA E SETE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

 -------- Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas, reuniram, 5 

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

ciparam na reunião por videoconferência, através da plataforma Zoom, os conselheiros Ana Paula 

Gama, Fátima Gomes e Jennifer Pereira.  ----------------------------------------------------------------------  

-------- Por impedimento temporário, devidamente justificado, da presidente do conselho geral a 

reunião foi presidida pela conselheira Anunciação Calado, mandatada pela primeira para a substi-10 

tuir. - ---------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Estiveram ausentes os conselheiros Alexandrina Leitão, Amália Meneses e Paula Santos, 

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

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

 -------- Ponto único: Análise e possível aprovação do Plano das Atividades de Enriquecimento Cur-15 

ricular;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

a todos os elementos deste Conselho. Esta foi aprovada por todos os elementos presentes na reu-

nião em questão.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  A conselheira Anunciação Calado 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. -----------------------------------------------------  20 

-------- Dando início à ordem de trabalhos, a conselheira Anunciação Calado 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 Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AEC), fixar as durações diárias e semanais e definir os mecanismos de avaliação da aprendizagem 

destas atividades. De acordo com o decreto-lei 21/2019 de 30 de janeiro compete às câmaras mu-25 

nicipais promover e implementar medidas de apoio à família e que garantam uma escola a tempo 

inteiro, designadamente as atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo do ensino 

básico, de caráter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural que inci-

dam, nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da 

escola com o meio, de solidariedade e de voluntariado e da dimensão europeia da educação. A 30 

conselheira informou ainda que o Conselho Pedagógico analisou e emitiu um parecer sobre o do-

cumento apresentado pela câmara municipal pelo que solicitou ao diretor a sua apresentação. -----   
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 -------- O diretor começou por informar que o agrupamento possui dois clubes de ciência viva e 

recentemente candidatou-se ao plano nacional das artes e que estas duas ações podem ser capita-

lizadas e utilizadas nas atividades. Fez uma breve análise da proposta da autarquia tendo em con-35 

ta as considerações efetuadas pelo conselho pedagógico. Salientou que a constituição dos grupos 

deve seguir as regras da constituição das turmas normais e de que, é preocupação da autarquia e 

da direção, garantir as condições necessárias para que os professores das AEC compareçam nas 

reuniões, quando se entenda que eles são necessários. ------------------------------------------------------   

 -------- Referiu que o departamento curricular do primeiro ciclo teceu algumas considerações à 40 

proposta da autarquia, as quais foram objeto de análise em conselho pedagógico. Entre estas sali-

enta-se o alerta efetuado para as questões de indisciplina e de gestão da turma, para a constitui-

ção dos grupos, nomeadamente no que concerne à fusão de turmas e para a questão dos horários 

salientando o facto das AEC serem de carácter facultativo pelo que não devem ser integradas no 

meio do horário, devendo funcionar no final do dia, após as atividades letivas. Reforçou a impor-45 

tância de articulação com o professor titular de turma e salientou três preocupações: as faltas e 

substituições de professores, a indisciplina e a comunicação. O diretor relembrou que as AEC, de 

acordo com o regulamento interno do agrupamento, regem-se por regulamento próprio e que a 

empresa contratualizada deve dispor desse regulamento. Referiu que o documento indica que o 

acompanhamento, a articulação e a orientação pedagógica da execução AEC são competência do 50 

Agrupamento de Escolas. No entanto, de acordo com o previsto nos pontos três e cinco do artigo 

18.º da portaria 644/A/2015 o agrupamento de escolas deve ser responsável pela supervisão e 

acompanhamento das AEC, não referindo a orientação pedagógica. Para concluir informou que o 

conselho pedagógico deu o parecer de que a proposta da autarquia é razoável e positiva, tal como 

o departamento do primeiro ciclo já referiu, não obstante existem algumas questões que devem 55 

ser buriladas para que exista sucesso na implementação das AEC. -----------------------------------------   

 -------- A conselheira Anunciação Calado passou a palavra à conselheira Jennifer Pereira para 

apresentação do documento na qualidade de vereadora de educação do município. -------------------   

 -------- A conselheira que se encontrava a assistir à reunião por videoconferência solicitou ao con-

selheiro Ângelo Santos que fizesse a apresentação. Este referiu que, não obstante ser a Câmara 60 

Municipal de Anadia (CMA) a implementar as AEC, os problemas salientados e já registados anteri-

ormente poderão não ser completamente mitigados, mas tudo farão por procurar soluções em 

articulação com o agrupamento, nomeadamente no que concerne a alguns dos problemas referi-

dos pelo diretor. Referiu, por exemplo, a questão da substituição dos professores que é um dos 

aspetos críticos cuja resolução, na sua plenitude, será difícil. Não obstante, referiu que o caderno 65 

de encargos procurará tratar estes aspetos de forma a que estejam explanados os instrumentos 

que permitam mitigar esta questão. Relativamente às questões da indisciplina é da opinião de que 

é fundamental que esteja prevista a forma como tratar estas questões e salientou a importância 

de articulação com agrupamento de escolas para a resolução destas questões, para os quais a au-

tarquia não possui instâncias constituídas para tratar pedagogicamente as questões de indiscipli-70 
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na. ----  Referiu que a autarquia está a tentar implementar as AEC de acordo com os contextos 

possíveis, quer ao nível orçamental, quer ao nível de operacionalização das AEC, nomeadamente 

no que concerne à contratualização dos docentes. Reforçou a importância da monodocência e da 

possibilidade de um docente com formação pedagógica poder desenvolver as diferentes áreas que 

estão definidas e plasmadas no caderno de encargos. Referiu que estes aspetos poderão facilitar a 75 

operacionalização e de maior resposta por parte das empresas que irão concorrer. --------------------  

 -------- O conselheiro Paulo Flores questionou se a câmara já optou pela contratação de uma em-

presa para dar resposta às AEC e se está fora de questão a autarquia assumir a contratação e or-

ganização das AEC. O conselheiro Ângelo Santos referiu que esse aspeto é completamente impos-

sível. A autarquia tem o serviço de educação, mas teria que contratar diretamente os docentes de 80 

acordo com o modelo de contratação pública cujo processo é de grande complexidade, além de 

que se revelou em anos transatos como levando a encargos muito acima dos valores de comparti-

cipação do estado. A conselheira Jennifer Pereira referiu que à autarquia é completamente veda-

do por lei, face aos valores em questão, fazer essas contratações sem ser através da modalidade 

de concurso público. O conselheiro Ângelo Santos adiantou que na altura em que faziam a contra-85 

tação direta, teriam de ter em bolsa três a quatro docentes, além do que era exigido à contrata-

ção, o que se manifestou incomportável. A conselheira Ana Paula Gama relembrou que a falta de 

docentes tem vindo a agravar-se o que poderá levar a grandes constrangimentos. Acresce-se ainda 

a dificuldade em manter a disciplina, dentro da sala de aula, fruto do horário em que as AEC são 

lecionadas tendo como consequência uma diminuição nas candidaturas. O conselheiro Ângelo San-90 

tos sublinhou que a opção pela contratação não se devia a essas questões, mas sim às já referidas. 

O conselheiro Paulo Flores encarou como positiva a ideia da monodocência, desde que se cumpra 

o perfil delineado, globalizante, salientando a importância de ser um docente do primeiro ciclo. O 

conselheiro Ângelo Santos respondeu que no desenho conceptual tiveram em consideração os fe-

edbacks recebidos, nomeadamente a questão colocada pelo conselheiro Paulo. ------------------------   95 

 -------- Na sequência desta intervenção, a conselheira Anunciação Calado relembrou que este ano 

houve situações que correram bem e outras que tiveram de ser abandonadas e reorganizadas. Re-

feriu, ainda, que cada vez mais há técnicos que se especializam numa área e com formação pouco 

abrangente, nomeadamente na vertente pedagógica, tendo sugerido ponderação e diálogo com os 

intervenientes para aferir se estão confortáveis para trabalhar neste modelo. O conselheiro Ânge-100 

lo Santos relembrou que é importante perceber-se a abrangência dos conteúdos a abordar. O con-

selheiro Paulo Flores salientou a importância de se escolherem docentes do primeiro ciclo. A con-

selheira Patrícia Flores lembrou que, segundo os objetivos do programa, poderão candidatar-se 

técnicos não docentes, o que poderá ser uma vantagem na falta de docentes; sugeriu novos espa-

ços onde abordar as atividades e a constituição das turmas. Quanto à participação nas reuniões, 105 

considera que é possível que não seja uma questão tão fundamental, pois, no início do ano letivo, 

poderão ainda não estar colocados todos os docentes e questionou a questão do horário escolhido, 

o qual pode ser limitativo na implementação do projeto. O conselheiro Ângelo Santos corroborou 



 
 

Página 4 de 7 
 

esta preocupação relativa ao horário e relembrou que é um processo em aberto. A conselheira 

Anunciação Calado, perante a intervenção da conselheira Patrícia Flores, referiu que a criação das 110 

turmas era um processo complicado, devendo-se acautelar a formação dos grupos turma das ativi-

dades letivas, tendo dado exemplos ocorridos neste ano, onde existiram muitas faltas de professo-

res de AEC, o que gerou muita instabilidade nos alunos e na escola. O conselheiro Pedro Silva cor-

roborou, adiantando a dificuldade logística com mudanças de sala. O conselheiro Ângelo Santos 

relembrou que a autarquia tem noção destas dificuldades. A conselheira Anunciação Calado con-115 

cordou que o mais favorável seriam estas atividades serem realizadas fora da sala ou da escola, 

questionando como se iriam realizar as saídas da escola, quais os recursos humanos que seriam 

afetos ao acompanhamento dos alunos, tendo o conselheiro Ângelo Santos respondido que será 

com base numa articulação entre município, coordenador de estabelecimento e o professor titular 

de turma. A conselheira Anunciação Calado enfatizou que sempre que há problemas, é a escola a 120 

resolver esses problemas, são os docentes a ter que resolver estas questões perante os pais e que 

o sucesso ou insucesso do programa recai sempre sobre a escola. -----------------------------------------  

 -------- O conselheiro Pedro Silva referiu que todos os problemas enunciados são recorrentes e que 

não será apenas por ser a câmara a organizar que estes sejam ultrapassados. O conselheiro Paulo 

Flores disponibilizou-se para fazer parte de uma equipa que faça a articulação Escola/Município. 125 

Sugeriu ainda uma nova redação do documento no que diz respeito às competências do agrupa-

mento e dos docentes titulares de turma, com base na legislação, tendo o conselheiro Ângelo 

mostrado abertura para tal.  --------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- A conselheira Isabel Matos salientou que, além do que foi referido, é importante analisar o 

processo de avaliação e a parte pedagógica, questionando se será o agrupamento ou a câmara a 130 

fazer este acompanhamento.  O conselheiro Ângelo Santos argumentou que o acompanhamento 

pedagógico deve ser realizado em articulação, no que diz respeito às atividades. No que for de 

cariz pedagógico ou disciplinar, a competência é da escola. A conselheira Ana Paula Gama sugeriu 

uma adaptação do projeto escola a escola, olhando para o ambiente onde cada uma se insere, as 

saídas ao meio são muito importantes e deverão ser cada vez mais implementadas, mas devendo-135 

se acautelar a existência de outras atividades no caso da impossibilidade da realização destas. -----  

 -------- O diretor relembrou que a legislação se encontra algo datada e que deve, de facto, haver 

uma forte articulação entre município e escola, nomeadamente na criação de um regulamento 

interno de implementação das AEC, o qual reflita bem o que fazer em questões como a indiscipli-

na, como as competências de cada interveniente, valorizando a proposta do conselheiro Paulo 140 

Flores em criar uma equipa que permita encontrar soluções que possam colocar em prática este 

projeto na sua plenitude. Considerou que o valor pago aos docentes e técnicos não é apelativo e 

que os horários também constituem um fator a ter em conta. Reconheceu que há projetos que 

correm bem e outros menos bem devendo procurar soluções. ----------------------------------------------  

 -------- Relativamente à questão dos horários, a conselheira Anunciação argumentou que o horário 145 

das dezasseis às dezassete é o ideal face ao perfil atual dos alunos do primeiro ciclo. No entanto, 
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salientou que o departamento do primeiro ciclo, já no ano em curso, fez uma proposta de organi-

zação do horário na qual se libertavam blocos de duas horas diárias para estas atividades por for-

ma a ser possível atribuir mais horas a cada atividade e consequentemente a cada técnico. Quan-

to à questão da indisciplina, sendo mais recorrente nas últimas horas do horário, considera que tal 150 

não se prende apenas com a questão do horário em que estas atividades são desenvolvidas, mas 

também com o perfil dos técnicos contratados.  --------------------------------------------------------------  

 -------- A conselheira Maria João Santos questionou se era possível acrescentar na proposta de 

candidatura uma abertura a educadores sociais, como forma de colmatar a questão da disponibili-

dade e assiduidade, bem como da organização e das propostas a desenvolver nas atividades por 155 

forma a haver um maior distanciamento da parte curricular. A conselheira Ana Paula Gama escla-

receu que o número de docentes a lecionar AEC é residual, sendo já outros técnicos a assegurar 

estas atividades.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- O conselheiro Ângelo Santos, perante as questões apresentadas, referiu que a câmara irá 

cumprir com as suas responsabilidades, apelando à articulação entre município e escola. Referiu 160 

que não é exequível limitar o acesso à lecionação das AEC, pois criaria ainda mais dificuldades na 

colocação de professores ou técnicos.  --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O conselheiro Paulo Carvalho valorizou o reforço da componente lúdica das atividades e da 

questão da disciplina, sendo que os pais devem ser bem informados do que se propõe e do que se 

espera. Considera muito importante a participação dos docentes ou técnicos na reunião de início 165 

do ano para que esclareçam os pais do regulamento de funcionamento, das regras, do que aconte-

ce se não cumprirem o estabelecido. O conselheiro Ângelo Santos reforçou que o que pretendem 

das AEC é não só o que está estabelecido legalmente, mas que o desenho proposto tem margem 

para muita adaptação e flexibilidade na implementação do que se achar importante, reforçando, 

mais uma vez, a importância da articulação entre município e escola, sendo o mais importante 170 

que os alunos usufruam dos momentos propostos nas AEC. Salientou as ideias propostas no livro “A 

brincar também se aprende”, o ciclismo, entre outras, sendo que tentarão criar as condições para 

que a empresa contratada falhe o menos possível, mas responsabilizando-a perante os compromis-

sos que tem que assumir.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A conselheira Anunciação Calado solicitou esclarecimento acerca do entendimento da au-175 

tarquia relativamente à orientação pedagógica, tendo o conselheiro Ângelo Santos respondido que 

tal tem a ver com a forma e o conteúdo; que tudo o que for trabalhado esteja de acordo com o 

que a criança necessita e os professores titulares serão os que melhor podem aferir estes aspetos.  

 -------- O conselheiro Paulo Flores exortou que a implementação do projeto seja articulada entre 

município, agrupamento e empresa contratada. A câmara, apesar de delegar numa empresa, é a 180 

principal responsável pelas atividades. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- A conselheira Isabel Matos questionou se já que se pretende inovar, deverá ser o professor 

titular de turma a orientar as questões pedagógicas ou um técnico com formação específica para 

tal.  --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 -------- A conselheira Ana Paula Gama sugeriu a criação de uma equipa de trabalho para acompa-185 

nhamento da implementação das AEC. Propôs que se faça um levantamento de ideias/sugestões 

para atividades adequando-as ao meio no qual se inserem as diferentes escolas. Realçou ainda a 

importância de levar as crianças a conhecerem o meio em que se encontram alertando que, para 

isso, será necessário disponibilizar transporte. Na sua opinião estas ideias devem ser partilhadas 

com a empresa que vai desenvolver as atividades. A conselheira Patrícia Flores considerou que a 190 

parte pedagógica deverá ser atribuída a quem de direito, ou seja, o conselho pedagógico.  Estas 

opiniões foram corroboradas pelo diretor, salientando que o importante é questionar o que se 

pretende com a implementação das AEC e, partindo daí, delinear estratégias e dizer à empresa o 

que queremos que ela nos dê.  ------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- A Conselheira Anunciação Calado sugeriu que, no decorrer do próximo ano letivo, se faça 195 

uma monitorização pontual sobre a implementação das atividades.  --------------------------------------  

 -------- De seguida, questionou se havia mais algum pedido de esclarecimento, tendo interpelado o 

Conselheiro Ângelo sobre se a proposta apresentada iria sofrer alterações, tendo este reforçado 

que há toda a flexibilidade para se dinamizar o que se achar importante, tendo em consideração 

os aspetos apontados pelo departamento do primeiro ciclo e manifestado o desejo de que os do-200 

centes que vierem trabalhar sejam bons. A conselheira Anabela Figueiredo questionou quem faz a 

planificação das atividades, uma vez que são apresentadas as propostas de atividades que se pre-

tendem desenvolver, mas não se conhece o que vai ser trabalhado em cada uma das áreas, tendo 

o conselheiro Ângelo Santos esclarecido que a planificação é apresentada à empresa que prestar 

este serviço, a qual terá que a desenvolver.  -------------------------------------------------------------------  205 

 -------- No seguimento das diversas intervenções, a conselheira Jennifer Pereira clarificou os pre-

sentes que o documento enviado para apreciação em conselho geral e departamento do primeiro 

ciclo não é o que vai reger o funcionamento das AEC para com a empresa. A câmara tem todo um 

caderno de encargos, de obrigações e o conteúdo funcional estará lá previsto, correspondendo ao 

que se pretende implementar. Relembrou que o que está a votação é o conteúdo funcional das 210 

AEC. A operacionalização é apresentada, posteriormente, à empresa que ganhar o concurso públi-

co, salientando que todas as questões levantadas pelos conselheiros são sobre operacionalização e 

o documento a votação é sobre o conteúdo funcional. Relembrou ainda que os problemas enunci-

ados se centram na operacionalização. Manifestou o desejo de que tudo corra bem, que fiquem 

vincadas todas as obrigações das partes envolvidas. A câmara apresentará ideias que espera que 215 

sejam implementadas pela empresa a contratar.  -------------------------------------------------------------  

 --------  A conselheira Anunciação interpelou os conselheiros sobre se teriam algo mais a dizer so-

bre o assunto em discussão e, nada havendo a acrescentar, a proposta foi colocado a votação, 

tendo sido aprovada por unanimidade.  -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Após a votação reiterou, uma vez mais, que as considerações apresentadas sejam tidas em 220 

conta, manifestando o desejo que tudo corra bem com a implementação do projeto. Antes de dar 

por encerrada a reunião, fez saber que a próxima reunião deste órgão será no dia vinte de julho, 
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salientando alguns dos assuntos a tratar: a apreciação e aprovação do relatório final de execução 

do Plano Anual de Atividades; a pronúncia acerca dos critérios de organização dos horários; a 

apreciação do relatório da equipa de autoavaliação do agrupamento e a análise e eventual apro-225 

vação do Projeto Educativo. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Foi elaborada uma minuta da ata da reunião, a qual foi lida pelo secretário 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. ---------------------------------------------------------------------------  230 

 

Pela Presidente do Conselho Geral, 

 (Anunciação Maria Silva Calado) 

 

O Secretário, 

 (Carlos Eduardo B. Morais Couto)  
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