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Ministério da Educação 
Conselho Geral 

 

DIREÇÃO-GERAL DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

2022/2023 
DELEGAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

  

ATA NÚMERO SESSENTA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

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

reuniram, presencialmente na sala multiusos da Escola Básica e Secundária de Anadia, os elementos 

do Conselho Geral. Estiveram ausentes os conselheiros Alexandrina Leitão, António Carvalho e Maria 

João Santos, sendo as suas faltas devidamente justificadas.  ----------------------------------------------- 

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

 -------- Ponto um: Tomada de posse dos novos conselheiros; ------------------------------------------------  10 

 -------- Ponto dois: Aprovação do regimento do Conselho Geral 2022-2024; ------------------------------  

 -------- Ponto três: Aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento 2023; --------  

 -------- Ponto quatro: Aprovação das linhas orientadoras da ação social escolar; ------------------------  

 -------- Ponto cinco: Aprovação dos critérios de participação em atividades pedagógicas. 

 -------- O presidente Carlos Couto deu início à reunião cumprimentando todos os presentes, tendo 15 

ainda feito um breve esclarecimento sobre a alteração da data da reunião de quarta para segunda-

feira. Informou que, futuramente, as reuniões continuarão a realizar-se no dia semanal habitual. - 

 -------- Apresentou a ordem de trabalhos, questionando se algum dos presentes pretendia introduzir 

um ponto adicional. Nada houve a acrescentar. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto um: Tomada de posse dos novos conselheiros; ---------------------------------------------  20 

 -------- O presidente, em nome do conselho, agradeceu o trabalho realizado pelos representantes 

dos encarregados de educação que cessaram o seu mandato e deu as boas-vindas aos novos elemen-

tos que passarão a representar a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento.  

Após a leitura do termo de tomada de posse, solicitou a apresentação dos membros do conselho e, 

de seguida, os novos conselheiros assinaram o termo de posse e assumiram o seu lugar.  -------------  25 

 -------- Passou então a palavra ao diretor para que este pudesse fazer o ponto de situação de alguns 

assuntos relativos ao Agrupamento. Este começou por saudar os novos conselheiros e informou que 

os representantes da associação de pais já se tinham reunido com a direção na semana anterior. 

Considerou esta reunião muito profícua, tendo sido evidente o desejo de todos de que tudo corra 

bem. Continuou informando que, neste início do ano letivo, o agrupamento foi alvo de duas inspe-30 

ções seguidas, uma de dez a dezoito de outubro, a qual se prolongou além dos cinco dias 
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inicialmente previstos dada a dimensão do Agrupamento e outra que decorreu de sete a onze de 

novembro tendo incidido nos cursos profissionais. A primeira inspeção versou sobre a organização 

do ano letivo, tendo sido bastante exaustiva. Desta, a única situação que foi reportada como sendo 

necessária uma possível intervenção foi relativamente às matrizes curriculares. Estas obedecem ao 35 

Decreto-Lei n.º 55/2018. No entanto, devido à pandemia, foi construído um plano de recuperação 

de aprendizagens baseado no Plano 21/23 Escola +. Este conduziu a algumas alterações e a um 

redimensionamento curricular que não coincidem com o previsto no decreto-lei supracitado. Tal 

não foi compreendido pela inspeção e quando foi conhecida a ficha de atividade inicial com o re-

sultado da atividade inspetiva houve necessidade de elaborar um contraditório. A ficha de atividade 40 

final, ratificou tudo o que o Agrupamento fez, sem qualquer alteração, sendo por isso bastante 

positiva, tendo dado alguma tranquilidade relativamente ao que o Agrupamento está a fazer. Rela-

tivamente aos cursos profissionais ainda não chegou a ficha de atividade. Não obstante, na última 

reunião com os inspetores, estes informaram que tudo estava a correr bastante bem, tendo ainda 

salientado que deveríamos publicitar mais o que fazemos. O diretor esclareceu como fazemos esta 45 

publicitação, salientando que, apesar de alguns constrangimentos como a falta de transporte pró-

prio e a questão da atribuição do subsídio de almoço, que o Agrupamento, de acordo com a Lei, não 

dá, antes fornece a respetiva refeição; salientou, também, que não enveredamos por certas formas 

de publicitação e de abordagem aos alunos, as quais considera pouco éticas e estando além de 

certas regras e limites que não queremos ultrapassar.  ------------------------------------------------------  50 

 -------- Não houve qualquer questão levantada por parte dos conselheiros relativamente à interven-

ção do diretor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Ponto dois: Aprovação do regimento do Conselho Geral 2022-2024; -------------------------  

 -------- O presidente apresentou a proposta de regimento para este conselho, tendo salientado que 

nada foi alterado relativamente ao conteúdo do documento anterior, tendo sido apenas atualizado 55 

ao nível da formatação e da harmonização com os restantes documentos do agrupamento. Os con-

selheiros nada tiveram a acrescentar ou a alterar ao documento apresentado, tendo este sido apro-

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

 -------- Ponto três: Aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento 2023;  

 -------- Compete ao Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Anadia, no cumprimento das 60 

competências atribuídas pelo Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho, como republicação do Decreto-

Lei 75/2008, na alínea h), do n.º 1, do artigo 13.º, concertado com o Artigo 20.º, alínea b, definir 

as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento – no caso vertente, para o ano económico 

de 2023. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O presidente informou que se mantiveram as linhas gerais do documento do ano anterior, 65 

questionando se existia algum ponto que gostariam de alterar ou ver melhor esclarecido. O conse-

lheiro Alexandre Morgado interveio salientando que, apesar de ele e os seus colegas da associação 

de pais ainda se estarem a inteirar do funcionamento do Agrupamento, dos seus vários serviços, 

funções e atribuições, nada tem a opor, uma vez que é de opinião que o que se faz é feito de boa-
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fé e de acordo com as normas. O diretor, na sequência desta intervenção, explicou que todos os 70 

documentos elaborados pelo Agrupamento têm sempre subjacente o Projeto Educativo e a vertente 

pedagógica. A forma como se elabora e orienta o orçamento é sempre num princípio da boa-fé e da 

gestão rigorosa que se faz, fazendo-se sempre uma coadjuvação com o Conselho Geral. Dissecando 

um pouco mais o documento, continuou dizendo que uma das grandes preocupações da direção é o 

crescente e elevado número de alunos com dificuldades económicas. Por vezes, há a necessidade 75 

de deslocalizar algumas verbas para suprir certas necessidades que vão surgindo, nomeadamente 

de apoio à alimentação de muitos alunos, como é o caso do elevado número de alunos estrangeiros, 

muitos chegando aqui com dificuldades e sem auxílios económicos, sendo necessário fazer um re-

forço alimentar. O diretor continuou elogiando os alunos, os quais têm promovido muitas ações de 

cariz solidário. Fez referência à parceria com a AMI, no âmbito do apoio em material escolar para 80 

os alunos mais carenciados, sendo que esta ação tem uma intervenção mais direta dos diretores de 

turma que são os que têm uma perceção mais imediata com as necessidades dos alunos. Evidenciou 

que tudo é feito muito discretamente para não colocar as crianças em desnecessária exposição 

pública. O conselheiro Alexandre Morgado solicitou um esclarecimento sobre o procedimento que 

se segue com a atribuição desse material escolar. O diretor esclareceu que inicialmente há uma 85 

solicitação aos diretores de turma para identificarem as situações de alunos que necessitam mais 

deste apoio. Referiu ainda que, por vezes, surge a necessidade de outros tipos de apoio, como por 

exemplo, óculos, tendo-se encontrado alguns parceiros que ajudam nestas solicitações. O conse-

lheiro Alexandre Morgado continuou salientando a importância de já haver esta organização e na 

eventualidade da associação de pais ser abordada nesta vertente, já não haverá necessidade de 90 

encontrar outra solução, uma vez que o Agrupamento já tem esta dinâmica, a qual já envolve os 

próprios alunos, docentes e pode também envolver os próprios pais. O diretor continuou salientando 

que os próprios funcionários não docentes também ajudam nesta dinâmica, exemplificando com o 

que fazem com a roupa que todos os anos é recolhida na própria escola da que aí é deixada pelos 

alunos e que ninguém procura. A conselheira Anunciação Calado reforçou que esta questão da re-95 

colha de roupa é transversal a todos os ciclos, a qual, após várias ações para que os alunos e encar-

regados de educação identifiquem o vestuário aí deixado, é então recolhido e redirecionado de 

acordo com as necessidades identificadas. O conselheiro Tiago Castelo Branco, no sentido de en-

tender a forma de trabalhar do conselho, questionou sobre o Plano Anual de Atividades (PAA). O 

diretor esclareceu que esse plano é proposto pelo Conselho Pedagógico e aprovado pelo Conselho 100 

Geral. É um documento dinâmico, que traduz tudo o que está a ser feito no Agrupamento. As ativi-

dades vão sendo avaliadas e, pontualmente, o diretor vai reportando ao Conselho Geral o que está 

a ser feito, o qual, dá o seu parecer sobre o mesmo. O Conselheiro Tiago Castelo Branco questionou 

sobre o referido no ponto 5 do documento em análise (Apoiar a concretização de atividades pro-

postas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento e pela Associação de 105 

Estudantes, desde que inscritas no Plano Anual de Atividades.). Questionou se este documento já 

existe e, uma vez que tomaram posse há pouco tempo, ainda não tiveram acesso nem participação 
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na elaboração deste plano. O diretor esclareceu que este plano já existe, mas sendo um documento 

dinâmico, há sempre a possibilidade de inserir atividades desde que sejam consideradas importan-

tes. Explicou como funciona esta questão da inserção de novas atividades, seguindo a estrutura de 110 

organização estabelecida. Estas são apresentadas ao Conselho Pedagógico e aí submetidas a apro-

vação, passando então a fazer parte do PAA. Continuou dizendo que, por vezes, as pessoas julgam 

que temos muitas atividades, mas somos um Agrupamento grande e com muita diversidade, o que 

também lhe confere um caráter muito enriquecedor. Salientou o Plano Nacional das Artes e, neste 

âmbito, a vinda de designers ao Agrupamento que irão fazer algumas ações, explicando e mostrando 115 

como se chega ao produto final, neste caso, a propósito das motas. Esta ação ainda não está inscrita 

no plano, mas dada a sua importância e pertinência será acrescentada. O presidente reforçou que 

não é o Conselho Geral que aprova as atividades, mas sim o Conselho Pedagógico e que aqui anali-

samos os relatórios resultantes da implementação das mesmas e damos o nosso parecer. Ainda sobre 

este assunto, a conselheira Anunciação Calado esclareceu como funciona ao nível do primeiro ciclo 120 

a elaboração e implementação do PAA, dizendo que os professores apresentam as propostas na 

reunião de início de ano com os encarregados de educação, aos quais são solicitadas outras propos-

tas para enriquecer o plano. Este documento de cada escola faz parte desse grande plano do agru-

pamento e ocasionalmente vão-se salientando algumas atividades as quais são apresentadas ao Con-

selho Pedagógico, até para lhes dar mais visibilidade e divulgação, bem como acrescentando outras 125 

consideradas importantes e oportunas. O presidente e o diretor, ressalvaram apenas as visitas de 

estudo, as quais têm de ser inseridas no plano até trinta e um de outubro por causa do financiamento 

para os alunos carenciados. O procedimento aconselhado pelo diretor e divulgado no Conselho Pe-

dagógico é que, mesmo na expetativa de estas se realizarem ou não, devem ser programadas e 

colocadas no plano, até essa data, para salvaguardar estas situações. ------------------------------------  130 

 -------- Nada mais havendo a acrescentar, o presidente colocou o documento à votação, o qual foi 

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

 -------- Ponto quatro: Aprovação das linhas orientadoras da ação social escolar; --------------------  

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

creto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, republicado no Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, con-135 

jugado com o Regulamento Interno deste Agrupamento de Escolas, e considerando as competências 

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 planeamento e execu-

ção das atividades da Ação Social Escolar. De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº21/2019, 

a responsabilidade de implementação destas medidas cabe ao município. Considerando que o re-140 

gime jurídico das autarquias locais, aprovado em Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atualizada, consagra, no seu artigo 117.º, a figura da delegação de competências, a 

qual é concretizada através da celebração de contrato interadministrativo, conforme previsto no 

artigo 120.º, do mencionado diploma legal, a responsabilidade de implementação das medidas de 

ação social escolar é delegada no diretor. ----------------------------------------------------------------------  145 
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 -------- Passando à análise do documento, o presidente esclareceu que não foram feitas grandes 

alterações ao que já existia. Salientou a questão dos transportes, a qual tem levantado alguns pro-

blemas no que concerne ao horário após o fim das atividades da manhã. A conselheira Jennifer 

Pereira esclareceu que, relativamente ao presente ano letivo, já não será possível fazer alterações 

e que esta questão dos transportes escolares é do âmbito da Comunidade Intermunicipal da Ria de 150 

Aveiro (CIRA) e não da Câmara Municipal. Informou ainda que atualmente a empresa que está en-

carregue deste serviço é a TRANSDEV, o que será alterado no próximo ano letivo visto já ter havido 

um concurso para este efeito, o qual foi ganho por uma empresa israelita, não se sabendo ainda 

como vai funcionar. Terá de se ver com a mesma qual a capacidade bem como os horários a imple-

mentar. Salientou ainda que o que se verifica atualmente é que apesar dos horários existentes, 155 

muitas vezes os autocarros vão quase vazios, depreendendo que então os autocarros não serão assim 

tão necessários. De acordo com os passes emitidos, deveria haver muito mais alunos a utilizar os 

transportes escolares, o que não se verifica. Questionou o facto de a Câmara pagar por um serviço 

que não está a ser utilizado uma vez que há um número elevado de alunos que têm passe escolar 

comparticipado pela autarquia, mas que não é usado, considerando necessário alertar para essa 160 

situação e haver um controlo mais rigoroso.  Mesmo que o autocarro fosse mais pequeno, não re-

solvia a situação. O conselheiro Alexandre Morgado questionou se esta situação se referia a alguns 

dias ou horário em particular, tendo sido esclarecido que reporta às quartas e sextas feiras após o 

fim das atividades da manhã quando não há aulas de tarde. O diretor acrescentou que inicialmente 

quando começaram a fazer os horários tinham planeado três tardes livres para as turmas, o que no 165 

entender da Presidente da Câmara seria incomportável em termos de custos com os transportes. 

No seu entender há um número significativo de alunos que usam os transportes escolares, mas no 

fim das atividades uns ficam pelo Agrupamento, outros arranjam boleia e isso reflete-se no uso do 

transporte escolar. Na organização do próximo ano letivo, que começa já a ser preparado em março, 

esta questão tem de ser bem acautelada. Tem de se pensar muito bem os horários, saber à partida 170 

quais são as tardes que se podem libertar para os alunos, na certeza que haverá autocarro, sendo 

certo que será difícil garantir autocarro todas as tardes. Solicitou, aos representantes da associação 

de pais, a divulgação da existência de espaços e de projetos e clubes para que os alunos que ficam 

no Agrupamento tenham condições para estudar e para participarem em diversas atividades. No 

que concerne ao décimo segundo ano, após alguns anos de experiência e de auscultação de opiniões 175 

dos encarregados de educação, concluiu-se que o mais vantajoso são as tardes livres que permitem 

aos alunos organizar melhor o seu estudo. No que concerne os restantes anos, é necessário articular 

bem com a questão dos transportes para saber o que fazer. O conselheiro Pedro Rolo questionou 

sobre a vantagem dos alunos terem tardes livres, sendo que almoçam tarde, ficando com o horário 

mais sobrecarregado durante o resto da semana. O diretor explicou que não é possível os alunos 180 

terem furos no horário e a carga horária deles permite isso pois existem seis blocos de manhã e não 

podem ter furos. Pode-se tentar redimensionar a matriz curricular, nomeadamente no tempo de 

cada bloco. A diversidade da tipologia dos blocos dificulta a organização dos horários. O conselheiro 
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Pedro Rolo, partilhou que na Assembleia de Pais foi exposta essa ideia de que os alunos saem tarde 

e depois vão almoçar muito tarde. Continuou falando da necessidade que os encarregados de edu-185 

cação têm de ocupar os educandos nas tardes em que não têm atividade letiva. O diretor e o pre-

sidente alegaram que os alunos podem sempre almoçar na escola. O Conselheiro Bruno Cruz inter-

veio dizendo que mesmo que um dos blocos mudasse para a tarde, o problema manter-se-ia, pois, 

as atividades acabariam às quinze e trinta e o autocarro é só às dezassete e quinze. O conselheiro 

Pedro Silva, reforçou que no fim das atividades, muitos alunos circulam fora da escola pois têm 190 

autorização para sair no fim das atividades e regressam para apanhar, sem qualquer controlo ou 

tipo de segurança por parte da escola. Os encarregados de educação sabem quais são os dias em 

que eles não têm aulas e podem apanhar o autocarro que está disponível ou organizar outro trans-

porte que acharem conveniente. O conselheiro Tiago Castelo Branco questionou se nos dias das 

tardes livres, quarta e sexta-feira, também há autocarro às dezassete e quinze, tendo o diretor 195 

respondido afirmativamente, uma vez que nem todos têm tarde livre. O conselheiro Gonçalo Fer-

reira questionou sobre a sobrecarga horária principalmente do décimo primeiro ano. A conselheira 

Mariana Lopes reforçou a ideia do colega, ilustrando com alguns exemplos. Alegou que algumas 

aulas já não são produtivas, principalmente nos últimos blocos. O diretor e o conselheiro Bruno Cruz 

contrapuseram que algumas disciplinas dos cursos de ciências e tecnologias têm uma carga horária 200 

grande e que o horário dos alunos inclui já a preparação para os exames, que é uma oferta da 

escola, sendo difícil organizar os horários de outro modo. O diretor levantou ainda a questão da 

falta de salas e de espaços para algumas atividades, nomeadamente os espaços para educação fí-

sica. Por vezes este constrangimento gera dificuldades na organização dos horários. Exortou que as 

pessoas tentem perceber junto da direção esta questão dos horários e as dificuldades que gerir 205 

cerca de cem turmas bem como o facto de alguns professores darem aulas em edifícios diferentes, 

acrescendo ainda que algumas turmas estão divididas em dois grupos, ocupando duas salas. Tenta-

se privilegiar sempre a questão pedagógica, mas tal tarefa não é fácil de concretizar. O conselheiro 

Paulo Carvalho, falando sobre a carga horária, considerou que ela já é muito grande desde o pri-

meiro ciclo, mas tal é fruto da organização curricular que existe. Reforçando a intervenção do 210 

colega, a conselheira Anunciação Calado esclareceu que o facto de haver a modalidade de escola a 

tempo inteiro com a introdução das Atividades de Enriquecimento Curricular, ainda veio agravar 

mais a situação fazendo com que os alunos permanecessem mais tempo na escola, no mesmo espaço 

das atividades letivas. O diretor continuou dizendo que não é fácil gerir estas questões, conside-

rando que a carga letiva é exagerada, mas que não é consensual onde é que se deve cortar.  -------  215 

 -------- Posto à aprovação, o documento foi aprovado por unanimidade.  ---------------------------------  

 -------- Ponto cinco: Aprovação dos critérios de participação em atividades pedagógicas. ---------  

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

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, científicas, cul-220 

turais e desportivas. O presidente fez uma breve abordagem ao que se pretende com estes critérios, 
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os quais estão bem explanados no documento em análise. O diretor reforçou a ideia aí vinculada da 

aposta num trabalho mais colaborativo, que todas as atividades sejam planificadas em sede de 

conselho de turma, tudo devidamente articulado nas diversas disciplinas, numa lógica de interdis-

ciplinaridade, quer para rentabilizar recursos quer para potenciar a matriz curricular. Outra questão 225 

importante prende-se com a avaliação das atividades. Não se deve centrar apenas nos professores, 

mas sim nos alunos. O seu feedback é muito importante e vai ser bastante considerado. O presidente 

salientou a importância de algumas atividades que envolvem vários ciclos, como é o caso de Corta-

Mato escolar, o qual também envolve alguns alunos do primeiro ciclo. No que diz respeito às ativi-

dades desenvolvidas em alguns clubes, sente-se sempre que não são devidamente divulgadas junto 230 

dos encarregados de educação. Estão bem divulgadas na página do Agrupamento. O Conselheiro 

Bruno Cruz, reforçou que em todas as reuniões de encarregados de educação no início do ano, estas 

atividades/clubes foram divulgadas por todos os presentes. O presidente partilhou a página do Agru-

pamento mostrando a oferta variada que existe e que pode ajudar mesmo nas tardes em que os 

alunos ficam na escola, sem atividade letiva. O conselheiro Tiago Castelo Branco questionou se 235 

estas propostas são disponibilizadas pelo Agrupamento, se a oferta é anual e se o horário é fixo por 

forma que os encarregados de educação possam organizar o horário dos seus educandos preen-

chendo as tardes livres. O presidente esclareceu que todas as atividades são anuais, ilustrando com 

o desporto escolar, mas lamentando que muitas vezes os alunos e os encarregados de educação não 

estejam despertos para esta oferta. O conselheiro Alexandre Morgado reforçou a ideia salientando 240 

que, muitas vezes, os encarregados de educação não estão atentos nem exigem que os seus edu-

candos procurem esta oferta. O conselheiro Tiago Castelo Branco contrapôs que muitos podem nem 

perceber a intenção nem a ação desta oferta. Questionou se é exequível um encarregado de edu-

cação colocar o seu educando numa dessas atividades, garantindo que este está ocupado todo o 

ano, caso os pais não optem por outra oferta particular. O diretor informou que solicita sempre aos 245 

diretores de turma que informem os seus alunos sobre as atividades e o respetivo horário. Há sempre 

a possibilidade de alterar o horário das mesmas para ir ao encontro dos interesse e disponibilidade 

dos alunos. Ilustrou com o caso do Clube do Xadrez e do A’linhas, os quais têm tido bastante sucesso. 

Todos estes clubes e atividades são orientadas por professores responsáveis pelas mesmas. O con-

selheiro Bruno Cruz acrescentou que paralelamente a estes clubes há sempre outras atividades de 250 

projetos anuais que vão organizando diversos eventos ao longo do ano, como por exemplo o Clube 

Ciência Viva e o Eco Escolas e nos quais os alunos podem participar. Se, pontualmente, nas tardes 

livres os alunos manifestarem vontade de ficar para participar nas atividades promovidas nestes 

projetos, o diretor de turma pode orientá-los. O conselheiro Paulo Carvalho chamou a atenção para 

o facto de haver uma oferta muito grande e diversa de propostas de atividades no primeiro ciclo, 255 

sendo necessário proceder a uma seleção criteriosa daquelas que consideramos mais pertinentes 

uma vez que, apesar de todas serem importantes e contribuírem para o enriquecimento curricular, 

é de todo impossível aderir a todas as solicitações. O diretor acrescentou que, por vezes, progra-

mam atividades para certas tardes, mas os alunos não aderem e logo não há participantes. É o caso 
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de algumas atividades que se programam para o décimo segundo ano, mas, normalmente, os alunos 260 

não aderem pois querem aproveitar as tardes livres de outra maneira. O conselheiro Tiago Castelo 

Branco questionou sobre o Plano Nacional das Artes e se sabem, à partida, quais são as atividades 

que têm mais alunos interessados. O diretor informou que o Plano Nacional das Artes está a ser 

implementado este ano pela primeira vez visto ser um plano ao qual o Agrupamento concorreu na 

preparação para o atual ano letivo e conseguiu que fosse aprovado. O Plano Nacional de Cinema já 265 

está em funcionamento há três anos. Continuou dizendo que há sempre alunos interessados nome-

adamente das turmas de artes. Ilustrou com o exemplo de uma atividade recente divulgada a todos 

os alunos: numa pareceria com o Clube de Cinema de Ancas, conseguiu-se projetar um filme de 

cinema mudo, acompanhado por um elemento que tocava guitarra ao vivo, dando voz ao filme 

através dos sons da guitarra. Todos os alunos presentes acharam a atividade muito interessantes, 270 

mas poucos aderiram. Uma das questões com que se debatem é o problema da comunicação. Rei-

terou mais uma vez a importância de consultar a página do Agrupamento onde tudo é divulgado, o 

mail, as newsletters, os cartazes e os outros canais através dos quais circula a informação. Muitas 

vezes após as coisas acontecerem, é que muitos têm conhecimento delas. O conselheiro Tiago Cas-

telo Branco questionou se todas estas atividades são objeto de alguma análise posterior, se sai 275 

algum relatório que diga onde e em que é que se participou. O presidente informou que todas as 

atividades são avaliadas e que, no final de cada período e do ano letivo, são elaborados relatórios 

de avaliação os quais são analisados no Conselho Pedagógico e no Conselho Geral. A Conselheira 

Mariana Lopes, ainda relativamente à questão da informação, disse que realmente os alunos, muitas 

vezes, não têm conhecimento do que se passa, apesar de reconhecer que há informação visível, 280 

nomeadamente cartazes espalhados pela escola. Sugeriu que se faça uma divulgação pelas salas. O 

diretor lançou o repto de colocarem em funcionamento a rádio do Agrupamento e informou que já 

foi colocada uma televisão no átrio, na qual irá passar informação permanente do que acontece. A 

conselheira Anunciação Calado reforçou o que já tem sido falado em reuniões anteriores sobre 

serem os próprios alunos a divulgar a informação no Instagram do Agrupamento, salientando o papel 285 

importante da própria Associação de Estudantes neste domínio. O Conselheiro Alexandre Morgado 

considerou importante acautelar o modo como a informação pode chegar aos que não têm telemó-

vel, bem como aos alunos do quinto ano e aos que são oriundos de outros países e de outras reali-

dades. A conselheira Mariana Lopes relembrou um projeto que vai ser implementado de apadrinha-

mento dos alunos do quinto e sexto anos, no sentido de os ajudar. A conselheira Paula Santos, 290 

partilhou a sua preocupação com as notícias do despedimento de muitas pessoas nas empresas pró-

ximas do Agrupamento, havendo muitas crianças que certamente serão afetadas, algumas de outras 

nacionalidades. Vários conselheiros manifestaram-se no sentido de ser necessário estarmos muito 

atentos para conseguirmos ajudar no que pudermos, principalmente os professores que são os que 

mais diretamente contactam com as crianças. -----------------------------------------------------------------  295 

 --------  O presidente colocou o documento à votação, o qual foi aprovado por unanimidade.  -------  
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 -------- Antes de dar por encerrada a sessão, o presidente informou que a próxima reunião do Con-

selho Geral deverá ser no final de janeiro ou princípio de fevereiro.  -------------------------------------  

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

e deu por encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata. ------------------------------------------  300 

 

O presidente da reunião, 

(Carlos Eduardo Barbosa Morais Couto) 

A secretária, 

 (Anunciação Maria Silva Calado)  
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