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CONSELHO GERAL 

19.04.2022 

18.30-20.10 

MINUTA DA ATA N.º 2 

A reunião teve início à hora prevista, na presença dos três novos representantes da comunidade local e dezasseis conselheiros 

dos dezoito convocados e da diretora deste agrupamento. 

 

PONTO PRÉVIO 

Após reformulação, foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião anterior. 

O presidente deu as boas vindas a todos os presentes, colocou à aprovação a ordem trabalhos da reunião e indagou os 

conselheiros se tinham conseguido analisar, previamente, todos os documentos por si anteriormente enviados. Todos os 

conselheiros aprovaram a ordem de trabalhos e confirmaram ter analisado, pormenorizadamente, os documentos referidos 

nos pontos desta ordem de trabalhos. 

O presidente relembrou que ficou estabelecido a indigitação de um secretário distinto em cada reunião deste órgão, a escolher 

pelo presidente do conjunto de representantes dos docentes e dos encarregados de educação 

Antes de se passar à apreciação dos documentos em análise, o Presidente apresentou a seguinte proposta de futura 

metodologia de trabalho para a análise dos documentos: esta consiste na criação de comissões, pelas quais serão distribuídos 

os documentos e cada grupo elaborará uma síntese que será apresentada a todo o CG na reunião efetuada para o efeito. Esta 

proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

PONTO 1: TOMADA DE POSSE DOS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE LOCAL 

O presidente formalizou a tomada de posse de cada um dos três conselheiros, representantes da comunidade local, a saber:  

Universidade de Aveiro – Ana Isabel de Oliveira Andrade; Vista Alegre – Teodorico Figueiredo Pais e OutdoorFeelings – João 

Eduardo Bonito Braga. 

 

PONTO 2: APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES (1º SEMESTRE) 

Foi apreciado o relatório de execução do Plano Anual de Atividades, relativo ao primeiro semestre. O CG avaliou como muito 

positivo que, apenas três atividades, de um conjunto de sessenta e quatro atividades propostas inicialmente para este primeiro 

semestre, não se tenham concretizado, devido aos condicionalismos desta pandemia que atravessamos. Enalteceu ainda que 

estas mesmas atividades concretizadas tenham desenvolvido várias competências de Cidadania em simultâneo e que tenham 

envolvido a participação de um número muito elevado de alunos deste agrupamento, bem como dos restantes elementos 

desta comunidade educativa. Contudo, e segundo opinião de um conselheiro, o documento analisado deveria ter sido 

elaborado de uma forma mais clara, nomeadamente, no que diz respeito à forma e critérios utilizados na avaliação das 

atividades descritas e que o documento que elenca as supracitadas atividades deveria ser uniformizado. Referiu ainda que, 

apesar do contexto pandémico vivido este agrupamento deve fazer um esforço para contrariar a tendência de se "fechar", 

sugerindo uma progressiva abertura ao exterior, até como forma de complementar e enriquecer o processo 

ensino/aprendizagem e proporcionar aos alunos vivências e experiências diversificadas que, em alguns casos, apenas a 

escola tem, atualmente, a capacidade de assegurar. Relativamente a estas questões, outro conselheiro prestou alguns 

esclarecimentos, informando que os prazos de calendarização das atividades no exterior têm de ser agendados, muitas vezes, 

no início do ano letivo e, ao longo do tempo, estão sujeitas a constrangimentos. Para além disso, foi política do agrupamento 

preservar a saúde, quer dos alunos, quer dos docentes, tendo em conta as condições pandémicas.  

Outro conselheiro aproveitou para referir a falta de comentários aos gráficos apresentados neste relatório, a falta de coerência 

no texto, para além da não referência aos aspetos mais importantes das atividades realizadas. Um conselheiro sugeriu o tema 

“Energias Renováveis” para futuras atividades tendo em conta os recursos e entidades existentes no meio envolvente e a 

premência e pertinência do mesmo. O relatório de execução do Plano Anual de Atividades foi aprovado por unanimidade. 

 

PONTO 3: APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO (1º SEMESTRE) 

Foram apreciados os resultados escolares deste primeiro semestre, após análise do respetivo relatório, que é parte integrante 

no processo de autoavaliação do agrupamento. Este relatório do primeiro semestre compara os resultados deste período com 

os valores desejados para o final do presente ano letivo, tendo por base as metas definidas no projeto educativo. Tal situação, 

serve como referência possível. É que, em anos anteriores, esta análise era estabelecida em cada um dos três períodos, cada 

um deles comparado com a média dos respetivos períodos, em anos transatos. Foram dados alguns esclarecimentos relativos 

à terminologia utilizada e a interpretação e análise do mesmo. O CG considerou que existem alguns anos de escolaridade em 

que os valores observados, quer para as taxas de sucesso, quer para a qualidade de sucesso, se encontram abaixo das metas 
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projetadas. No entanto, numa análise mais pormenorizada, constatou-se que a maioria das diferenças negativas para estas 

metas são pouco expressivas e perfeitamente ultrapassáveis, uma vez que os planos de recuperação que habitualmente são 

elaborados nestas circunstâncias se têm mostrado eficazes.  

 

PONTO 4: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DE GERÊNCIA (2021) 

Depois de analisadas as contas no respetivo relatório de contas de gerência do ano civil anterior, o CG pronunciou-se pela 

sua aprovação por unanimidade. 

 

PONTO 5: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO (RELATIVAS AO CG) 

Foram apresentadas um conjunto de propostas para novos artigos a serem inseridos no regulamento interno do agrupamento, 

considerando que existem várias situações que devem ser arregimentadas, situações essas que visam melhorar a eficácia e 

eficiência do funcionamento do CG. Ficou ainda decidido que todos os conselheiros poderiam dar o seu contributo para a 

melhoria do regulamento relativa ao CG. 

 

PONTO 6: APROVAÇÃO DO MAPA DE FÉRIAS DA DIRETORA 

Foi aprovado o mapa de férias da diretora do agrupamento, em respeito pelo regime de férias em funções públicas. 

 

PONTO 7: OUTROS ASSUNTOS 

Por sugestão de um conselheiro, foi introduzido e discutido o tema da "semestralidade". Apelou para se ter algum cuidado com 

a marcação momentos de avaliação, imediatamente, a seguir às interrupções da atividade letiva. Ainda neste ponto, foi referido 

que, neste momento, o agrupamento tem falta de catorze assistentes operacionais e um assistente técnico. Tal situação muito 

problemática deriva, essencialmente, de ausências prolongadas por doença, aliadas a outras situações pontuais, que põem 

em causa a qualidade do serviço prestado. No entanto, o município já iniciou o processo de recrutamento de pessoal, de forma 

a poder-se recorrer nestas situações, a uma bolsa de substituições. Os procedimentos necessários à execução desta tarefa e 

a pouca disponibilidade de pessoal qualificado e interessado nestas funções tem dificultado a resolução desta situação. 


