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Ata n.º 14 

2019/2020 
  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - OLEIROS 

 

 

   ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 1.º Período 

 

------- Ao décimo sexto dia do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas dezoito 

horas, reuniu na Escola Sede do Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade, o 

Conselho Geral (CG) do referido Agrupamento, presidido pelo Professor João Paulo 

Ramos Natário, presidente do Conselho Geral. Foi colocada a circular a folha de 

presenças a fim de ser rubricada pelos membros presentes. --------------------------------------- 

------- Estiveram presentes os seguintes elementos: Em representação do Pessoal 

Docente, Carminda dos Anjos Mateus Dias, Crisálida do Nascimento Martins Farinha, 

Dina Paula Antunes da Silva Domingos, João Paulo Ramos Natário, Lídia Maria Alves dos 

Santos Mendes; em representação do Pessoal Não Docente, Daniel Gonçalves dos 

Santos e Ana Maria Simões S. Lopes; em representação dos Pais/Encarregados de 

Educação, Cláudia Margarida Dias de Pina Mendes e Nuno Miguel Pereira Paulo, em 

representação da Comunidade Local, Filipe Luís Ribeiro Mendes; da Autarquia Local, 

Victor Manuel da Conceição Antunes e Paulo Jorge Brás Urbano e o Diretor do 

Agrupamento Filipe Domingues. ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Verificou-se as ausências em representação do Pessoal Docente, Patrícia Isabel 

Antunes Afonso Baptista da Silva e Fernanda Alves Bandeira Pascoal; em representação 

da Comunidade Local, João Mateus; em representação dos Pais/Encarregados de 

Educação, Susana Filipe Mateus Lourenço e Luís Nunes. Os representantes dos alunos 

ainda não foram eleitos.----------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Tendo sido dada a tolerância estipulada por Lei e verificada a presença da maioria   

dos membros do CG, o Presidente deu início à reunião. 

--------- Ponto um: Leitura e aprovação da ata anterior;------------------------------------------- 

--------- Ponto dois: Informações; ------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Ponto três: Aprovação das Linhas Orientadoras para a Elaboração do 

Orçamento do Agrupamento 2020;----------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto quatro: Aprovação da Carta de Missão do Diretor;------------------------------ 

--------- Ponto cinco: Outros Assuntos.------------------------------------------------------------------ 

--------- Deu-se início à reunião com a leitura da ata anterior pelo Presidente do Conselho 

Geral, Professor João Paulo Natário.-----------------------------------------------------------------------  

--------- De seguida, foi dada a sugestão de constar na ata anterior, a eleição da 

Professora Cláudia André, docente deste agrupamento, para a Assembleia da República, 

em que a mesma foi congratulada, com a concordância de todos os elementos presentes 

nesta reunião e o mesmo deveria ser dado a conhecer à referida docente---------------------- 

--------- O Diretor, Filipe Domingues passou as seguintes informações: -------------------------- 

--------- As progressões na carreira do pessoal docente, vão refletir-se a partir de 

dezembro, em que há a referir que dezassete professores progridem e apenas dois não 

reúnem as condições necessárias. Tem sido uma tarefa realizada pela Secção da 

Avaliação de Desempenho Docente e pelos Serviços Administrativos.--------------------------- 

--------- Foi realizada a reunião de Pais/Encarregados de Educação do Primeiro Ciclo e 

com o Diretor do Agrupamento, no dia dois de dezembro, para resolver a situação do 

carregamento dos cartões de estudante dos alunos do primeiro ciclo. Em virtude deste 

assunto, foi alterado o horário de funcionamento da Reprografia, que passa a abrir 

diariamente, às oito horas e trinta minutos e à terça-feira estão abertos à hora de almoço. 

Os alunos já foram informados sobre a alteração do horário e a possibilidade de adquirir a 

senha para o refeitório mais facilmente. A Encarregada de Educação, Cláudia Mendes, 

questionou os presentes se não havia a possibilidade de os alunos serem avisados 

quando tivesse quase a terminar o prazo de aquisição da senha. O Diretor referiu que é 

necessário sensibilizar os alunos e os Encarregados de Educação para o cumprimento 

dos prazos e que não haverá problema caso se esqueçam de comprar a senha de 

almoço, poderão vir a pagar multa, mas que não ficam sem almoçar.----------------------------- 

--------- No primeiro ciclo, o Professor José Henriques, sofreu uma intervenção cirúrgica e 

necessitou de entregar atestado médico, que chegou à escola no dia a seguir à 

possibilidade de enviar o horário para contratação. Perante esta situação havia quatro 

opções: primeira, os alunos ficavam em casa; segunda, distribuição dos alunos pelas 

turmas existentes na escola; terceira, remeter a situação para a Componente de Apoio à 
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Família (CAF); quarta opção era a professora Elisa Luís, que se encontra ao abrigo do 

artigo 79º, poder assegurar a turma.------------------------------------------------------------------------ 

--------- Perante esta situação, cabe ao Diretor minimizar os custos e os prejuízos. Assim, 

a Professora Elisa Luís voluntariou-se para fazer a substituição até ao términus das aulas 

do primeiro período. A partir do dia vinte de dezembro vai ser pedido um professor para 

substituir o Professor Titular de Turma. Estas informações foram transmitidas pelo 

Subdiretor, Professor Fernando Dias, numa reunião com os Encarregados de Educação, 

da referida turma, tendo estes concordado com a decisão que foi tomada por todos os 

elementos envolvidos.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Foi distribuído um inquérito pelas turmas do Agrupamento, com o objetivo de saber 

quais os alunos que estão envolvidos nas Associações do Concelho. Em janeiro, o Diretor 

vai reunir com estas Associações, para aferir os resultados deste inquérito.-------------------- 

---------Em relação aos Projetos Rádio Miúdos e Sala do Futuro, foi realizada uma reunião 

na escola sede, com o Diretor do Agrupamento, Filipe Domingues; a Equipa do Plano 

Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE); a professora 

Bibliotecária, Emília Lages; a Coordenadora do Centro de Apoio à Aprendizagem, 

Crisálida Farinha e o Arquiteto, Filipe Bártolo. Nesta reunião foram apresentadas 

propostas/sugestões sobre os recursos humanos e materiais necessários para que estes 

possam vir a funcionar logo que seja possível. Quanto ao espaço, foi delineado que estes 

projetos fossem concretizados no Bloco A deste Agrupamento. Ficou decidido que os 

elementos da equipa do PIICIE, a professora Bibliotecária e o Arquiteto iriam visitar as 

instalações da Sala do Futuro em Alcanena e Rio Maior, para observar o seu 

funcionamento e recolher informações que possam ser úteis para a concretização destes 

projetos. Ainda relativamente ao projeto Sala do Futuro, o Vereador da Câmara Municipal, 

Paulo Urbano, interveio dizendo que já houve uma equipa a trabalhar para este projeto, 

contudo não houve continuidade, tendo a Câmara Municipal disponibilizado verba para a 

implementação do mesmo. Este projeto sofreu alterações tendo o anterior sido anulado, 

estando agora este à responsabilidade da nova direção do Agrupamento e ao Município.-- 

--------- O Diretor solicitou que fosse prestado um agradecimento à Associação de Pais e 

Professores, pela disponibilidade e oportunidade que proporcionaram aos alunos do 

Agrupamento puderem tirar fotografias que serão motivo de recordação, futuramente.------ 
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--------- Ainda foi referido, pelo Diretor, que o sistema de aquecimento da escola sede é 

um problema a ter em conta devido aos gastos a que este está sujeito e ponderou-se a 

hipótese da aquisição de uma caldeira a pellets, de modo a minimizar os custos. Esta 

situação irá ser analisada e ponderada de modo a solucionar este problema.------------------ 

--------- No ponto três foi aprovado por unanimidade, as Linhas Orientadoras para a 

Elaboração do Orçamento do Agrupamento dois mil e vinte. Contudo, alguns elementos 

do Conselho Geral manifestaram alguma preocupação sobre o Orçamento para a escola, 

em anos anteriores e, que tem vindo a decrescer. O Vereador, Paulo Urbano questionou o 

porquê dos cortes sofridos no Orçamento, nestes três últimos anos. O Representante do 

Pessoal não docente, Daniel Santos referiu que, apesar de terem sido feitas todas as 

propostas, nunca receberam o valor na sua totalidade, facto que pode advir da diminuição 

do número de alunos que se verifica no Agrupamento de ano para ano. O mesmo 

informou que ainda não havia linhas orientadoras pelo Instituto de Gestão Financeira da 

Educação (IGEFE).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O Representante da Comunidade Local, Filipe Mendes, disse que não se 

compreende o porquê do Orçamento ser feito nesta altura e não antes. O Presidente do 

Conselho Geral pediu para reunir com o conselho administrativo, para obter informações 

devendo, no Regimento, serem colocadas as Linhas Orientadoras de modo a garantir a 

sustentabilidade da escola.------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Em relação ao ponto quatro, o Presidente do Conselho Geral passou a palavra ao 

Diretor que se debruçou sobre os compromissos que constam na sua Carta de Missão. 

Esta depois de lida, analisada e votada foi aprovada por unanimidade. Ainda referente a 

este assunto, a professora Carminda Dias salientou o terceiro compromisso “Incentivar a 

melhoria de resultados, aumentando as taxas de transição e a qualidade do sucesso” 

porque, sendo um ponto tão importante e relevante na aprendizagem dos alunos, 

preocupa-a a sobrecarga de projetos a que por vezes as turmas estão sujeitas. Neste 

contexto, o Diretor Filipe Domingues referiu que, futuramente, temos de saber selecionar 

e racionalizar pois, a nossa escola deve ser um espaço em permanente construção.-------- 

-------- No último ponto, o Vereador Paulo Urbano, falou da requalificação da Escola 

Básica de Oleiros. Informou que o projeto está terminado e aprovado por todas as 

entidades envolvidas, tendo sido feito um concurso público que encerrou a treze de 

dezembro, não tendo aparecido nenhuma empresa a concorrer. Face a esta situação a  
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