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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 OITO DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

 -------- Aos vinte dias do mês de julho 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 Jennifer Pereira, Patrícia Flores e Pedro Silva.  ------------------------ 

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

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

 -------- Ponto dois: Pronuncia acerca dos critérios de organização dos horários; -------------------------  10 

 -------- Ponto três: Apreciar o relatório do processo de autoavaliação; ------------------------------------  

 -------- Ponto quatro: Análise e eventual aprovação do Projeto Educativo 2022-2025. ------------------  

 -------- Procedeu-se, então, à aprovação da ata da reunião anterior, enviada antecipadamente a 

todos os elementos deste Conselho. A ata mencionada foi aprovada em minuta sintética no dia um 

de julho e foi transcrita para maior concretização e novamente submetida a aprovação pelos ele-15 

mentos presentes na referida reunião. Após algumas alterações de pormenor, esta foi aprovada por 

todos os elementos presentes na reunião em questão.  ------------------------------------------------------ 

 -------- A presidente apresentou a ordem de trabalhos para a reunião, questionando se algum dos 

presentes pretendia introduzir um ponto adicional. Nada houve a acrescentar. -------------------------  

 -------- Solicitou autorização, ao conselho, para que a coordenadora da equipa de autoavaliação, 20 

Bárbara Batista, se juntasse à reunião, no momento adequado, para apresentar o documento em 

análise e esclarecer algumas dúvidas que fossem surgindo, tendo o conselho anuído. -----------------  

 -------- 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 (PAA) sistematiza as ações empreendidas por cada uma das escolas e departamentos deste 25 

Agrupamento durante o ano letivo de dois mil e vinte e um, vinte e dois. Passou a palavra ao diretor, 

o qual fez uma breve síntese do documento, cuja estrutura é semelhante aos já anteriormente 

elaborados.  Salientou que a concretização das atividades é mais importante do que os números 

revelados pelo tratamento estatístico dos dados recolhidos, tendo em conta o contexto nem sempre 

fácil. A articulação dos conteúdos e das competências, bem como a articulação interdisciplinar das 30 

atividades desenvolvidas foi muito importante.  Agradeceu a todos os envolvidos nas diferentes 

atividades. Considerou que a qualidade e diversidade das atividades são uma mais-valia para o 
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agrupamento. Referiu as atividades realizadas pelos cursos profissionais, as quais têm contribuído 

para o aumento do número de alunos interessados em seguir esta via.  Destas atividades destacou 

uma organizada pelos alunos do curso profissional de desporto. O conselheiro Carlos Coutos, na 35 

qualidade de docente envolvido na referida atividade – SOS Anadia - enalteceu o trabalho realizado 

pelos alunos, desde a sua conceptualização à sua operacionalização. Considerou que o trabalho 

essencial foi realizado por eles, tendo os docentes desempenhado um papel de apoio.  O diretor 

continuou salientando os aspetos positivos referidos no documento. No que concerne aos aspetos 

negativos, a participação dos alunos continua a ser um dos aspetos identificados, sendo difícil mo-40 

tivá-los para as atividades e projetos desenvolvidos nos momentos em que não têm aulas. Este 

aspeto já foi alvo de alguma reflexão, nomeadamente ao nível da organização dos horários, mas 

não tem sido fácil conseguir encontrar uma solução. Outro aspeto prende-se com a avaliação das 

atividades, que deveria estar mais centrada nos alunos e menos nos docentes. A questão dos meios 

tecnológicos e da ligação à internet é outra preocupação da direção uma vez que são a causa da 45 

inviabilização da realização de algumas atividades. A dificuldade de transporte foi outro dos obstá-

culos sentido, bem como a divulgação das atividades. Esta última, tal como a equipa da comunica-

ção também tem vindo a constatar, continua a ser um dos pontos fracos e a merecer uma reflexão. 

Nas propostas de melhoria, destacou a questão, mais ao nível operacional, da introdução das ativi-

dades no PAA, mais propriamente quem as deve inserir. Outra questão prende-se com o prazo para 50 

a avaliação, em tempo útil, das atividades, estando a ser ponderado o envio de um recibo sempre 

que uma atividade é avaliada. Nada mais teve a acrescentar, passando-se a palavra aos conselhei-

ros.  O conselheiro Paulo Carvalho questionou sobre as turmas de desporto, tendo o diretor escla-

recido que existem muitas inscrições para esta oferta, o que levou à sua proposta para aprovação 

de duas turmas, estando, no momento a aguardar essa aprovação – em rede só estava contemplada 55 

uma. Quanto à questão da participação dos alunos, o mesmo conselheiro questionou se as atividades 

e projetos não poderiam ser incluídos no horário dos alunos. O diretor e alguns conselheiros contra-

puseram que a inclusão de espaços livres para a dinamização de atividades como clubes irá impedir 

que os alunos tenham as tardes livres que têm sido atribuídas, o que não é do interesse dos encar-

regados de educação e dos alunos. A presidente reforçou a importância, de pelo menos, os alunos 60 

dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário terem duas tardes livres para estudar.  A 

conselheira Anunciação Calado sugeriu que uma forma de potenciar a participação dos alunos seria 

trabalhar as atividades e projetos numa lógica interdisciplinar, durante a parte letiva, envolvendo 

várias disciplinas e vários docentes, tal com se faz ao nível dos domínios de articulação curricular 

(DAC). O diretor reforçou que esta é uma discussão que deveremos ter ao nível do agrupamento, 65 

nos diversos departamentos.  A conselheira Isabel Matos, sugeriu que exista uma inscrição que os 

alunos façam no início do ano, nos diversos clubes, atividades ou projetos para que se saiba quantos 

alunos estão interessados. O conselheiro Bruno Cruz salientou que o nosso agrupamento é rico em 

projetos, em quantidade e diversidade. O diretor reforçou a importância de os docentes proporem 

novos projetos, em particular, na sua componente não letiva. Informou ainda que, este ano, já se 70 
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candidataram ao Plano Nacional das Artes e este já foi aprovado, estando a ver se conseguem ter 

um artista residente. Este plano é para todas as artes e para todas as turmas do agrupamento, desde 

o pré-escolar ao secundário. A presidente salientou também o programa Eco Escolas, sendo que já 

existe um número muito significativo de estabelecimentos de ensino do agrupamento que partici-

pam neste programa. As escolas trabalham com inúmeros projetos organizados dentro deste pro-75 

grama. Considera que a envolvência dos alunos decresce à medida que a idade aumenta. A conse-

lheira Anunciação reforçou a importância de optarmos por projetos que enriqueçam o currículo e 

de sermos um pouco mais criteriosos na seleção dos projetos que propomos ou que nos são propos-

tos. A conselheira Alexandrina Leitão fez referência a alguns projetos que surgem, nomeadamente 

propostos por algumas entidades externas, mas que também fazem sentido para o desenvolvimento 80 

global dos alunos. A conselheira Joana Fernandes, falou da divulgação das atividades em platafor-

mas mais apelativas para os alunos, sendo que as redes sociais usadas pelos alunos divergem das 

usadas pelos adultos. O diretor exortou que haja algum dinamismo interno, que os próprios alunos, 

nomeadamente a associação de estudantes divulgue as atividades aos seus pares.  --------------------  

 -------- Após mais alguns momentos de discussão e reflexão sobre a questão da comunicação e di-85 

vulgação, a presidente colocou o documento à votação tendo este sido aprovado por unanimidade. 

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

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

o documento no qual consta a definição dos critérios gerais das linhas orientadoras a seguir na 

elaboração dos horários no próximo ano letivo. Este foi aprovado no Conselho Pedagógico.  ---------   90 

 -------- Passou a palavra ao diretor, o qual apresentou o documento em apreciação e teceu algumas 

considerações sobre o mesmo. Salientou a importância dos critérios de natureza pedagógica e da 

continuidade, a qual nem sempre é possível devido a alguns constrangimentos de ordem diversa; o 

equilíbrio no número de níveis atribuídos aos docentes e a adequação do perfil do professor às 

necessidades da turma. Outra preocupação é a não atribuição dos horários das turmas com exames, 95 

a docentes que esteja previsto faltarem muito. Ressalvou a dificuldade gerada pelos prazos das 

matrículas e as suas implicações na constituição das turmas. A conselheira Alexandrina Leitão ques-

tionou se o apoio ao estudo do segundo ciclo continuava direcionado para o português e matemática, 

tendo o diretor esclarecido que tal estava definido no projeto educativo. O diretor continuou sali-

entando a dificuldade em gerir os tempos de algumas disciplinas nos horários. Seguiu-se alguma 100 

discussão em torno da organização do horário no que concerne a distribuição dos tempos letivos, 

não sendo consensual qual a duração de cada bloco. A presidente fez referência à organização do 

ano em períodos semestrais ou trimestrais, questionando o diretor sobre este assunto. Este partilhou 

alguns exemplos de outros agrupamentos, não conseguindo perceber a vantagem da semestralidade 

sobre a organização em três períodos. Para que se possa optar por semestres, terá de ser elaborado 105 

um projeto de inovação, mas, dos exemplos que tem conhecimento, não tem funcionado bem. Por 

outro lado, a avaliação dos alunos, não é tão compreensível para os encarregados de educação. A 

conselheira Isabel Matos partilhou a sua experiência de trabalho na área de influência de um 
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agrupamento que trabalha no sistema semestral dizendo que essa questão da avaliação é muito 

importante e que efetivamente, os encarregados de educação têm de ter um grande feedback da 110 

evolução dos seus educandos. Este feedback é mais evidente na avaliação por trimestres uma vez 

que além da avaliação de final de período também existe a avaliação intercalar. O conselheiro 

Carlos Couto, ainda sobre a questão da elaboração dos horários, relembrou o protocolo com a câ-

mara municipal e a necessidade de se conhecer mais cedo o horário da cedência das diversas insta-

lações desportivas disponibilizadas. Solicitou que seja mais célere o conhecimento destes horários 115 

para que se possam organizar os horários das turmas. O conselheiro Ângelo Santos solicitou que logo 

que seja possível ao agrupamento, este deve enviar à câmara os dados necessários para que se 

agilize o processo, uma vez que tudo terá quer ser aprovado em reunião de câmara.  -----------------  

 -------- Nada mais houve a dizer sobre o documento em apreciação pelo que  a presidente colocou 

a proposta à votação. O conselho geral pronunciou-se favoravelmente, por unanimidade. ------------  120 

 -------- Ponto três: Apreciar o relatório do processo 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 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 125 

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 presente relatório pretende englobar as informações mais 

relevantes, desde o último balanço explanado no relatório intermédio do ano letivo vigente. -------  

 -------- Passou a palavra à coordenadora da equipa de autoavaliação, Bárbara Batista, a qual parti-130 

cipou na reunião por vídeo conferência. Esta partilhou uma síntese do documento, tendo feito uma 

contextualização e apresentação geral do mesmo. O relatório faz um balanço do plano de melhoria 

e das medidas que se procuraram implementar. Os resultados apresentados resultam do tratamento 

da informação recolhida através de questionários ao público-alvo envolvido. Na análise dos dados 

obtidos em diversos itens questionados, verificaram-se algumas incongruências entre as evidências 135 

e as respostas registadas. Concluindo a sua apresentação, salientou que, de um modo geral as me-

didas e ações preconizadas por este plano foram postas em prática, com bons resultados, conside-

rando, no entanto, ser necessário um processo de melhoria contínua, que há sempre aspetos que 

carecem de melhoria. Relativamente à medida um, a ambição de futuro é conseguir auscultar um 

maior número de elementos da comunidade educativa para que a realidade possa ser espelhada de 140 

forma mais rica e abrangente. Quanto à medida dois, a ambição é tornar a comunicação interna e 

externa mais eficazes, fazer uma maior divulgação de atividades, projetos e trabalhos no sentido 

de se chegar a um público cada vez maior. Na medida três, pretende-se continuar a procurar estra-

tégias que diminuam as ocorrências de natureza disciplinar, sendo que para isso precisamos de 

desenvolver as competências socio emocionais dos alunos e também dos docentes, dotando-os de 145 

ferramentas pessoais de gestão emocional e desenvolvimento técnico de Mindfulness. Terminada a 
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sua apresentação, a presidente agradeceu o bom trabalho. Considerou que houve uma melhoria 

significativa relativamente ao relatório anterior, principalmente ao nível da correlação entre os 

dados recolhidos e as evidências. No entanto, salientou alguns aspetos que considera de difícil com-

preensão, nomeadamente no que concerne o desconhecimento de alguns documentos estruturan-150 

tes, por parte do pessoal docente, quando estes são partilhados com todos, por diversos meios. 

Valorizou a avaliação muito positiva que é dada pela comunidade educativa, de um modo geral, ao 

agrupamento. Passou a palavra aos conselheiros. O conselheiro Carlos Couto, sugeriu que a divul-

gação da newsletter seja cumulativa com a divulgação noutros meios, nomeadamente no Instagram 

e que seja do conhecimento até quando é que se pode enviar a documentação para que seja publi-155 

cada. O conselheiro Bruno Cruz, enquanto membro da equipa de autoavaliação e da equipa de 

comunicação sugeriu divulgar-se o email da equipa, o qual está sempre aberto. Referiu que tem 

sempre de haver uma filtragem das atividades a publicar devido ao espaço da própria newsletter. 

A presidente sugeriu uma newsletter informativa, a publicar no início do ano letivo, com toda a 

informação sobre sites, mails, locais onde se pode consultar e/ou publicar o que for preciso. O 160 

conselheiro Carlos Coutos referiu a necessidade de se reforçar nas reuniões de departamento esta 

divulgação. O diretor considerou muito estranho o facto de enviar a informação sobre a newsletter 

para todos os docentes e ainda haver um número tão significativo que desconhece a sua existência. 

Considera que independentemente das medidas que se implementem, tem de haver um comprome-

timento por parte de todos para se conseguir ultrapassar esta questão da comunicação. A conse-165 

lheira Isabel Matos sugeriu que no início do ano letivo, estes dados sejam divulgados e analisados 

pelos docentes para aferir o que realmente acontece e apontar caminhos a seguir. O conselheiro 

Paulo Carvalho sugeriu aumentar o prazo de respostas dos questionários. Considerou que devemos 

refletir sobre o motivo pelo qual os docentes respondem não conhecer ou não consultar os docu-

mentos e que não nos deveremos apenas satisfazer com as percentagens positivas de respostas, mas 170 

preocuparmo-nos com os números que indicam a insatisfação e o desconhecimento. A Conselheira 

Paula Gama, salientou o número de alunos bastante reduzido que respondeu ao questionário. Alguns 

conselheiros referiram a dificuldade dos alunos responderem na escola dado os constrangimentos 

com os meios tecnológicos.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Após esta apreciação e reflexão sobre os diferentes domínios abrangidos pelo documento, a 175 

presidente solicitou o parecer dos conselheiros, tendo estes, por unanimidade, emitido um parecer 

favorável ao mesmo e às propostas apresentadas.  ------------------------------------------------------------  

 -------- As conselheiras Maria João Santos e Paula Santos, ausentaram-se da reunião, tendo anteci-

padamente informado a presidente sobre esta necessidade.  -----------------------------------------------  

 -------- Ponto quatro: Análise e eventual aprovação do Projeto Educativo 2022-2025. -------------  180 

 -------- A presidente referiu que, de acordo com a alínea c, do nº. 1 do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de vinte e dois de abril com a nova redação dada pelo Decreto-Lei 137/2012, de dois de 

julho, é função do Conselho Geral aprovar o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas elaborado 

pelo Conselho Pedagógico. Mais informou que o projeto educativo é o documento que consagra a 
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orientação educativa do agrupamento de escolas, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de admi-185 

nistração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, 

as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas se propõe cumprir a sua função 

educativa. O projeto educativo, que se deve constituir como um documento objetivo, conciso e 

rigoroso, tem em vista a clarificação e comunicação da missão e das metas da escola no quadro da 

sua autonomia pedagógica, curricular, cultural, administrativa e patrimonial, assim como a sua 190 

apropriação individual e coletiva. Cabe ao diretor submeter à aprovação do conselho geral o projeto 

educativo elaborado pelo conselho pedagógico, pelo que a presidente, após parabenizar o diretor 

pelo documento apresentado, passou-lhe a palavra, tendo este apresentado as linhas gerais do 

mesmo. Salientou a sua vertente humanista, os pontos de orientação estratégica ao nível da missão, 

visão e valores que norteiam o documento. Considerou que a cidadania, na sua vertente transversal 195 

do desenvolvimento pleno dos alunos, a inclusão e a melhoria dos resultados escolares são alguns 

dos pontos essenciais deste projeto.  ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Após esta apresentação, a presidente salientou a questão da avaliação do projeto educativo, 

no final de cada ano letivo e no final do período de vigência do documento, da responsabilidade do 

conselho geral, após apreciação do relatório de monitorização e avaliação feito pela equipa de 200 

autoavaliação. Verificou que as recomendações que esta equipa fez foram consideradas para a ela-

boração do presente documento.  --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Após certas considerações por parte alguns elementos do conselho, a presidente colocou o 

documento à votação, tendo este sido aprovado por unanimidade. ----------------------------------------  

 -------- Foi elaborada e apresentada uma minuta da ata da reunião, a qual foi lida pela secretária 205 

do conselho e aprovada por todos os conselheiros presentes. -----------------------------------------------  

 -------- Ainda antes do encerramento da reunião, a presidente agradeceu às conselheiras represen-

tantes dos alunos, as quais encerram a sua função em virtude de terem concluído o ensino secun-

dário.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença dos conselheiros e do diretor 210 

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

 

A Presidente do Conselho Geral, 

 (Maria Luísa Martins C. H. Flores) 

 

A Secretária, 

 (Anunciação Maria Silva Calado)  
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