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Conselho Geral 

Ata número vinte e oito 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e catorze, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, sob a presidência do professor José Carlos Sousa, reuniu o Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, com a presença dos 

membros que constam na folha de registo de presenças.  

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1 – Leitura, discussão e votação da ata número 27, do Conselho Geral , relativa à 

reunião de 2  de julho. 

2– Análise do parecer da Comissão responsável pela elaboração de uma proposta de 

plano de actividades para o conselho geral. 

3 – Apreciação da execução do projecto educativo do agrupamento, de acordo com a 

alínea c) do artigo 13º do decreto-lei 137/2012 de 2 de julho 

4– Apresentação, análise, discussão e votação da proposta de plano anual e plurianual 

de actividades para o agrupamento, de acordo com a alínea e) do artigo 13º do 

Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho  

5 – Apresentação, análise, discussão e votação do relatório final de execução do plano 

anual de actividades, de acordo com a alínea f) do artigo 13º do Decreto-lei 137/2012 

de 2 de julho. 

6 – Apreciação e  discussão do relatório da avaliação interna relativo ao ano letivo 

2013/2014, de acordo com a alínea k) do artigo 13º do Decreto-Lei 137/2012 de 2 de 

julho 

7 – Apreciação do parecer do conselho pedagógico sobre o impacto que as actividades 

escolares tiveram nos resultados dos alunos no ano letivo anterior, assim como do 

plano estratégico aprovado em conselho pedagógico para o ano letivo 2014/2015, de 

acordo com o artigo 15º do despacho normativo 7/2013 de 11 de junho. 
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8 – Informações. 

9 – Outros assuntos. 

 

Antes mesmo de entrar na ordem de trabalhos o presidente do conselho geral pediu 

para informar os presentes sobre alguns aspetos inerentes ao funcionamento do 

Conselho Geral. 

Assim a educadora Graça Passos foi substituída neste conselho geral pela professora 

Marta Lagartixa; a professora Elisabete Lourenço informou antecipadamente da sua 

impossibilidade de estar presente e seria substituída pela professora Vitalina que, no 

entanto também não pode estar presente. 

A fundação COI enviou um oficio a dezoito de setembro, informando que a sua 

representante no Conselho Geral, professora Inês Bento, se encontra em licença de 

maternidade e por isso seria substituída por Álvaro Rebelo. Durante a tarde do dia da 

reunião a fundação COI informou que a representação seria assegurada pela 

professora Tânia Bernardo, em virtude da impossibilidade de Álvaro Rebelo 

comparecer. A professora Tânia Bernardo, conforme lista de presenças, não 

compareceu. 

A representante dos Encarregados de Educação Ana Filipa Patricio informou que não 

poderia comparecer por questões de saúde. 

Também a AEVA informou que não poderia comparecer, pois mantinha-se a situação 

de não eleição dos órgãos sociais da associação Empresarial do vale do Alecrim. 

Também o ACES informou que a sua representação seria assegurada pelo Dr. João 

Diegues por impossibilidade de enfermeira Vânia Luís. 

A representante do pessoal não docente Marisa Pereira foi substituída pela assistente 

operacional Clara Serafim, em virtude de se encontrar de licença de maternidade. 

A representante da Câmara Municipal de Palmela Idalina Polido informou que não 

estaria presente e foi substituída por Helena Isabel Carrilho 

O presidente do Conselho Geral informou ainda que o representante dos alunos seria 

Bruno Oliveira que foi eleito numa assembleia geral de alunos, que se realizou no dia 

quinze de outubro, de 2014. 

Ponto um) Procedeu-se à votação da ata nº 27 de 2 de julho, com 13 votos a favor e 3 

abstenções. 
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Ponto dois) O presidente do Conselho Geral (CG) deu a palavra ao professor Carlos 

Vilas, que apresentou aos conselheiros o documento elaborado pela comissão 

permanente do CG, elaborado em reunião de 1 de outubro de 2014. Começou por 

referir os  contrangimentos sentidos na marcação da reunião que acabou por se 

realizar com a presenças de três dos cinco elementos que a compôem. De seguida  

apresentou as conclusões  do grupo de trabalho, tendo realçado os seguintes aspetos: 

i. O cumprimento de prazos por parte do CG nas diversas competências 

conferidas pelo artigo 13º do DL 137/202 de 2 de julho, havendo por isso a 

necessidade de elaborar um cronograma de trabalhos; 

ii. A recomendação sobre a necessidade do agrupamento ter um Plano Anual de 

Atividades (PAA) único que reflita as prioridades do Projeto Educativo do 

Agrupamento (PE); 

iii. Necessidade do PAA contemplar as necessidades de formação das assistentes 

operacionais; as atividades dinamizadas pelas associações de pais e atividades 

propostas pela direção. 

Após a exposição do documento e no uso da palavra, a representante da associação de 

pais (AP),  Carla Rosa, corroborou a importância das atividades deste parceiro 

constarem do PAA, mas expôs algumas dificuldades sobretudo na articulação de datas. 

A Diretora do Agrupamento assumiu o compromisso  que o PAA, do próximo ano letivo 

será elaborado em julho, e não em setembro como  tem sido prática do Agrupamento, 

para superar as dificuldades de articulação, para que o CG possa aprová-lo também em 

setembro. 

Ponto três) O  presidente deu a palavra à diretora  que passou a apresentar o relatório 

sobre o cumprimento dos planos de atividades e de ação dos departamentos e sua 

relação com as prioridades do Projeto Educativo (PE), tendo privilegiado os aspetos a 

melhorar: 

i. Apoio Educativo - insuficiente no 1º ciclo para dar resposta ao número de 

alunos propostos; 

ii. Desvalorização do apoio extraordinário no 1º e 2º ciclos, enquanto medida de 

recuperação dos alunos que não obtiveram resultados positivos nas provas 

finais. O apoio extraordinário é de oferta obrigatória por parte do agrupamento 

mas de frequência facultativa.  

iii. A persistência do insucesso escolar nalgumas disciplinas. 

Seguiu-se um momento de debate onde usaram da palavra: 
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 O Presidente do CG para reafirmar a importância deste órgão acompanhar a 

execução do PE na concretização das metas do Agrupamento (resultados escolares, 

comportamento e disciplina), facto que até à data não foi possível concretizar. 

Solicitou, ainda, à diretora que informasse os elementos do CG dos professores  

que constituem a secção de avaliação do conselho pedagógico sendo que  foram 

avançados os seguintes elementos: Arlete Sequeira; António Godinho e Fernando 

Calouro que fazem efetivamente parte integrante do Conselho Pedagógico e Gil 

Soares e Vitor Miguel que embora não façam parte do Conselho Pedagógico 

colaboram por iniciativa própria na comissão. Referiu-se ainda às notas finais do 

relatório rejeitando, como proposto " definir com mais precisão que relatórios 

devem se relaborados e que aspetos serão abordados por cada um, para que os 

mesmos não proliferem e se repitam, (...)”,  já que o decreto-lei 137/2012 de 2 de 

julho objetiva no seu artigo 13º todos os relatórios a apresentar e define de forma 

clara as competências do mesmo. 

 A representante do pessoal docente (PD), educadora Margarida Costa frisou que 

PE enquanto documento de orientação educativa é elaborado para um horizonte 

de três anos, tendo o seu prazo  expirado no ano letivo 2023/2014, tendo, por isso, 

manifestado o seu desagrado por ainda não ter sido apresentado ao CG um novo 

PE. A Srª Diretora informou que a reformulação do PE vai ser feita o mais breve 

possível. 

 A representante da AP, Elsa Santana, quis saber o que podia ser feito pela direção 

para ultrapassar a insuficiência do Apoio Educativo e  colocou algumas questões 

sobre o acompanhamento extarordinário. A Diretora explicou que o Agrupamento 

dispõe de um plafond de horas para apoio educativo atribuído no âmbito do DN nº 

6/2014, de 26 de maio, designadamente aquele proveniente do crédito para apoio 

pedagógico; acrescendo ainda a necessidade dos docentes com horas para apoio 

terem que fazer substituições em escolas onde não é possível fazer a distribuição 

dos alunos pelas outras turmas. Em relação ao acompanhamento extraordinário no 

1º e 2º ciclos, esclareceu que este apoio só acontece após os resultados da 

primeira fase das provas finais de 4º e 6º anos terem saído e que se prolonga até à 

segunda fase das provas finais, destindo-se aos alunos que não obtiveram 

aprovação. 

A represente da Câmara Municipal, Fernanda Rolo referiu a dificuldade de leitura 

de tantos documentos e assumiu não ter percebido que este documento era o 

relativo ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, por ser pouco percetível esse facto em 

face do título em epigrafe, do mesmo documento. 

Na fase final da discussão, os conselheiros referiram a dificuldade em assimilar o 

volume de informação da ordem de trabalhos desta reunião, dificultando uma 
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discussão mais fundamentada dos conteúdos dos diferentes documentos. O Sr. 

Presidente do CG referiu que todos os documentos foram enviados antes do  prazo 

estabelecido (de 48 horas), pelo ponto 8.3, do Regimento Interno do Conselho 

Geral. 

Referiu que  com a convocatória  de 20 de outubro seguiram todos os documentos 

que estavam disponíveis e o último documento a seguir tratou-se da manifestação 

de desagrado, para ser discutido no ponto de “ outros assuntos” que seguiu no dia 

26 de outubro. Entende todavia que há razão dos presentes em face do enorme 

volume de documentos que terão que ser analisados, e dispôs-se a se fosse esse o 

entendimento dos elementos do Conselho Geral a se não houvesse tempo para a 

análise de todos os documentos nas três horas previstas para o conselho geral a 

retomá-lo com outra convocatória. 

Ponto quatro) O presidente do CG deu a palavra à diretora que passou a 

apresentar o Plano Anual de Atividades (PAA) do agrupamento, referindo que em 

Conselho Pedagógico (CP) e em virtude do  PAA não apresentar uma estrutura que 

unificasse o documento, foi necessário fazer a sua compilação. No entanto, o 

proposta  final não contempla alguns itens considerados importantes num PAA 

(objetivos, custos e avaliação). A proposta da diretora ao CG foi a da aprovação do 

PAA, com o compromisso de alteração para que o CG possa fazer a sua ratificação 

na próxima reunião. 

No período de discussão, foram identificadas algumas omissões  a nível das 

atividades. O representante da comunidade local (João Diegues) referiu que o 

projeto “E-Stop’s “ não estava contemplado. Este projeto está a ser desenvolvido 

no agrupamento a nível do 3º ciclo e foi considerado como uma boa prática pela 

Direção Geral da Saúde. 

A professora Rosária Arroja depois de uma análise prévia do documento, elencou 

um conjunto de aspetos passíveis de alteração e que visam a melhoria do PAA: 

paginação, identificação dos responsáveis, colunas com os objetivos, custos,  

avaliação e como avaliar. Referiu ainda, que a estrutura apresentada remete-nos 

para vários planos (um ao longo do ano, um por período, um mensal e um a 

definir). As diferentes planificações parecem não ter nada em comum. Algumas  

atividades aparentemente poderiam ser comuns nas escolas do 1º Ciclo e outras 

rentabilizadas nos 2º e 3º ciclos. Se isso se concretizasse  teríamos menos 

atividades, mas talvez melhores. Também referiu incongruências em páginas 

específicas que fruto da sua  

Deliberação: O PAA foi aprovado por unanimidade com as condições de alteração 

supra referidas, sendo alvo de verificação na próxima reunião do conselho geral 
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Ponto cinco) O presidente do CG deu a palavra à diretora que passou a apresentar 

o relatório sobre o cumprimento do PAA no ano letivo 2013/2014, que teve por 

base os relatórios finais dos coordenadores e as atas dos departamentos. 

No período de discussão, a professora Dora Félix frisou que o relatório analisa com 

mais pormenor as atividade de alguns departamentos em detrimento de outros, 

nomeadamento o departamento do 1º ciclo e apelou  para a necessidade das atas 

serem mais completas. 

As representantes da autarquia (Helena Isabel e Fernanda Rolo), referiram que o 

relatório era de leitura difícil e não permitia uma avaliação quantitativa. 

O representante da comunidade local (João Diegues), referiu que os projetos na 

área da Educação para a Saúde eram referidos de forma vaga e não se percebiam 

as atividades desenvolvidas. 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. 

Ponto seis) A diretora apresentou o relatório final da avaliação interna de 

2013/2014, que resultou do trabalho de uma equipa multidisciplinar coordenada 

pelo professor Vítor Miguel. Este relatório incide sobre as áreas de estudo 

indicadas pelo CP(resultados escolares, comportamento e disciplina).  

O presidente do CG referiu que o relatório em apreço se encontra muito bem 

apresentado e que é um excelente instrumento de trabalho para que os diferentes 

departamentos e estruturas intermédias do agrupamentro se possam debruçar 

sobre um plano efetivo de melhoria dos resultados escolares dos alunos. Referiu 

ainda que as duas principais recomendações que estão plasmadas nas páginas 3 e 

4 do documento deveriam ser colocadas em prática desde já. 

A representante da autarquia (Fernanda Rolo), questionou os dados apresentados 

no quadro 1.3. Taxa de pré-escolarização no 1º ano e solicitou o acesso aos dados 

trabalhados. Na sua opinião, o número de anos de frequência no pré-escolar antes 

do ingresso no 1º ciclo é demasiado baixa. Relativamente à indisciplina, assunto 

recorrente nas reuniões do CG, propôs o agendamento de um debate envolvendo 

todos os intervenientes. 

A representante do pessoal não docente (Edite Branco) manifestou a sua 

preocupação em relação à indisciplina manifestada pelos alunos do 5º ano.  

Também referiu que a postura dos pais com abordagens muito incorretas na 

portaria têm provocado conflitos e denotam uma indisciplina social muito 

preocupante. 



Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 

 
 
Página 7 de 8 

Ata número vinte e sete - Conselho Geral  

A representante dos pais Carla Rosa , referiu haver possibildade de facultar 

formação com a Escola Segura a nível dos perigos da internet/abordagem de 

estranhos. 

Ponto sete)  A diretora apresentou o relatório preliminar sobre a implementação 

das medidas previstas pelo artigo 15ª do DN nº 7/2013, elaborado pelo CP.  

No período da discussão a professora Dora Félix lamentou que uma das medidas 

implementadas no 2º 3º ciclos para promover o sucesso, a coadjuvação, não tenha 

sido prevista para o 1º ciclo. Também frisou que a grelha dos Apoios Educativos no 

1º ciclo (quadro 11), é bastante elucidativo e permite concluir que o apoio 

pedagógico continua a ser  canalizado para substituições de professores, 

prejudicando os alunos que dele necessitam.  

Ponto oito - Informações 

A Diretora informou que a questão da substituição das placas de amianto dos 

telhados da escola seria efetuada a curto prazo durante os fins de semana, de 

acordo com a indicação da empresa que teria ganho o concurso para adjudicação 

da obra. A representante do pessoal não docente Clara Serafim alertou para o 

facto de também os balneários exteriores estarem expostos ao contacto direto 

com as placas de amianto pelo que deveria também ser priorizada a sua 

substituição. 

Ponto Nove ) Diversos 

Foi apresentado pelo Presidente do Conselho Geral um manifesto que havia sido já 

endereçado a todos os elementos do conselho geral que visava apresentar a 

insatisfação do CG em relação ao processo de colocação de professores e de 

assistentes operacionais que este ano correu de uma forma que prejudicou o 

normal funcionamento das aulas , impedindo as alunos de ter acesso a todas as 

aulas constantes no seu horário. 

O documento foi aprovado por unanimidade e será enviado ao Sr. Presidente da 

República, à Sra. Presidente da Assembleia da República e ao Sr. Ministro da 

Educação e Ciência e faz parte integrante desta ata. 

Pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos deu-se por encerrada a reunião, da 

qual se lavrou a presente ata, a qual vai assinada pelo Presidente do Conselho Geral, e 

por mim que a secretariei. 
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                    A Secretária                       O Presidente do Conselho Geral 

_____________________________   __________________________________ 

 

 


