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Ata n.º 15 

2019/2020 
  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - OLEIROS 

 

 

   ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 2.º Período 

 

-------Ao décimo quarto dia do mês de abril de dois mil e vinte, 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 elementos que fazem parte deste órgão, à exceção de Ana 

Maria Lopes em Representação do Pessoal não Docente e os elementos João Mateus e 

Filipe Mendes em Representação da Comunidade Local.-------------------------------------------- 

----- 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 da reunião anterior;------------------------------------ 

----- Ponto dois: Informações; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto três: Apresentação do Roteiro de Ensino à Distância do Agrupamento;----------- 

----- Ponto quatro: Outros Assuntos.----------------------------------------------------------------------- 

----- Deu-se início à reunião com a aprovação da ata da reunião anterior por unanimidade. 

-----De seguida, tendo como referência o ponto dois da ordem do dia, tomou da palavra o 

senhor diretor, Filipe Domingues que começou por saudar todos os presentes, dando 

especial atenção à receção dos alunos pela primeira vez presentes, nesta reunião.--------- 

Informou que se fizeram alguns investimentos na aquisição de material diverso, de onde 

destaca a aquisição de uma caldeira a gás como sendo um equipamento mais moderno e 

mais eficiente. O senhor diretor pediu a intervenção do senhor Daniel Santos, chefe dos 

serviços administrativos, para o ajudar a falar de outro tipo de equipamento corrente, 

adquirido pela escola. Neste ponto, o senhor Daniel interveio fazendo referência a uma 
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fritadeira, a um novo programa de horários, material da biblioteca e ainda alguns 

consumíveis que foram sendo adquiridos consoante as necessidades.--------------------------- 

O senhor diretor retomou novamente a palavra destacando o esforço que houve para que 

não houvesse excedentes, gastando-se toda a verba possível. Informou também que as 

ementas do refeitório, a partir de janeiro começaram a ser elaboradas por uma 

nutricionista, Doutora Cátia Afonso.-------------------------------------------------------------------------  

As obras da EB1 de Oleiros tiveram início pela altura da interrupção do Carnaval e 

agradece-se o auxílio que a Câmara Municipal disponibilizou ao enviar, nomeadamente, 

canalizadores, eletricistas e outros elementos que em tempo record conseguiram fazer a 

mudança, para receber mais sessenta e um alunos na Escola Sede.----------------------------- 

 Referiu também que, tal como tinha prometido na sua candidatura, iria ver se conseguia 

mais alunos para o agrupamento e deixou o agradecimento ao excelente trabalho 

realizado em parceria com a Câmara Municipal, mais concretamente com o senhor 

Vereador da Educação, Paulo Urbano. De onde destacou a deslocação a Cabo Verde no 

sentido de angariar mais alunos. O fecho das fronteiras veio dificultar o que estava 

previsto. Estava agendada uma viagem a Cabo Verde com Subdiretor, professor 

Fernando Dias e com o senhor Daniel Santos, para se tratar de todo o processo 

burocrático. Deste encontro nasceu também uma outra oportunidade de dar a conhecer o 

Projeto “Oleiros Educa” a Setúbal, onde salientou o excelente contacto com o Vereador 

da Educação desta localidade, onde estava também previsto trazer alguns alunos para 

Oleiros. Estava prevista a deslocação desta comitiva de Setúbal, no terceiro período, para 

virem conhecer as condições que este projeto oferece, mas que devido a esta situação do 

Covid-19, ficaria suspensa.------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No que se refere ao ponto três da ordem do dia, o senhor diretor informou que nos 

dias onze e doze de março a escola recebeu indicação que a treze de março todas as 

escolas iam encerrar devido à Pandemia Covid-19 e que, iria estar encerrada até dia nove 

de abril. Nestes dias foram realizados esforços no sentido de informar alunos, pais e em 

geral toda a comunidade educativa de todos os procedimentos a desenvolver no âmbito 

desta Pandemia. Os últimos quinze dias do mês resultaram num trabalho excecional de 

um corpo docente, que em dois dias teve de aprender a trabalhar de um regime 

presencial para um regime à distância. Em termos de orgânica de escola, foi tentar 

articular toda a organização com envio de Planos Semanais de trabalho, procurando 
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sempre evoluir e atualizando o Plano de Contingência do Agrupamento, enviando-o para 

a Associação de Pais, Bombeiros Voluntários, GNR… Os Jardins de Infância do Estreito e 

Orvalho estão encerrados, mas a Escola Sede mantém-se aberta porque é uma escola de 

acolhimento, que em caso dos dois Encarregados de Educação se encontrarem a 

trabalhar, pode ser feito um pedido à escola e esta tem de receber os alunos que se 

encontram nestas condições. A escola fornece quatro refeições diárias a alunos do 

escalão A. Foram enviadas cartas aos respetivos Encarregados de Educação a dar essa 

mesma informação. A escola tem autonomia para decidir como são dadas essas 

refeições, dando seguimento com o envio de cabazes de bens a confecionar e que são 

entregues com a ajuda da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------ 

Face a esta Pandemia do Covid-19 a entrada na Escola Sede do Agrupamento deve ser 

sempre precedida de informação. Há uma equipa formada por um elemento da direção, 

um elemento da secretaria e dois Assistentes Operacionais para garantirem a escola 

sempre aberta. Essa equipa será a mesma durante a semana, para no caso de possível 

infeção, ser apenas um número reduzido de pessoas a serem envolvidas.---------------------- 

 Relativamente ao Ensino à Distância o senhor diretor referiu que os docentes do 

agrupamento têm feito um bom trabalho, utilizam a plataforma digital Classroom e 

também foi criado um e-mail institucional para cada aluno. O Senhor Diretor quis prestar 

um agradecimento à direção anterior de ter incentivado os docentes a trabalhar com a 

Drive e à Equipa do Plano Integrado e Combate ao Insucesso Escolar e também à 

Câmara Municipal, que vai adquirir mesas digitalizadoras para todos os docentes do 

agrupamento. Todos constituíram uma mais-valia para o agrupamento. As primeiras 

mesas digitalizadoras chegam à escola esta semana e são destinadas aos professores 

que lecionam as disciplinas com exames nacionais.--------------------------------------------------- 

Foi elaborado um documento designado por “Roteiro de Ensino à Distância”, que foi 

aprovado na reunião do Conselho Pedagógico e é constituído por sete pontos. De acordo 

com legislação em vigor foram criadas equipas de trabalho/apoio constituídas por 

professores. A equipa de Apoio Pedagógico é constituída pelo senhor diretor Filipe 

Domingues, responsável pelo décimo primeiro e décimo segundo anos de exames 

nacionais. A professora Virgínia Pires, para o sétimo, oitavo nono e décimo anos; a 

professora Sílvia Costa, quinto e sexto anos. No primeiro ciclo, o professor Fernando 

Dias. No Pré-escolar a professora Helena Morgado. No ensino Profissional, a professora, 
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Cristina Raimundo. Estes professores irão estar presentes nas reuniões de Conselho de 

Turma e/ou de Departamento no caso do Primeiro Ciclo. Além desta equipa de apoio 

pedagógico, também existe a equipa de Apoio Tecnológico constituída pelos professores 

responsáveis: Tiago Moreira, no pré-escolar, primeiro e segundo ciclos; Daniel Rodrigues 

para o sétimo, oitavo, nonos anos e profissionais. Para os décimo, décimo primeiro e 

décimo segundo anos, o engenheiro André Dias. Estas equipas de trabalho/apoio servirão 

para acompanhar e colaborar com os docentes em cada conselho de turma e também 

com os alunos, na medida de arranjarem a solução necessária para momentos de 

trabalho, como videochamadas, a utilização da plataforma Classroom e outras 

necessidades tecnológicas que ocorram.------------------------------------------------------------------  

Em relação aos horários de cada ciclo, os alunos vão ter a mesma carga horária, em que 

a cada cinquenta minutos irão corresponder trinta minutos.------------------------------------------  

Neste ponto, referiu também que no ensino Secundário, temos que nos preparar para 

regressar às aulas em maio, nomeadamente os alunos com disciplinas de exame. Haverá 

aulas síncronas (por videoconferência), e aulas assíncronas em que os alunos fazem os 

trabalhos e enviam por e-mail ou através da plataforma Classroom. No décimo segundo 

ano os alunos vão ter três aulas síncronas (por videoconferência) às disciplinas com 

exame e duas aulas fixas no horário (a rodar pelas disciplinas que não são de exame). No 

décimo primeiro ano, o procedimento será igual. Havendo uma abertura em que, se a aula 

estiver a fluir bem, poderá ir até aos cinquenta minutos. No décimo ano, a prioridade das 

aulas síncronas será para as disciplinas que vão ter exame no décimo primeiro ano e que 

serão três e ainda uma de Português e uma outra onde a disciplina irá variar semana a 

semana. À volta destas horas irão ser colocadas aulas assíncronas. O plano das aulas à 

distância vai ser monitorizado no início de maio. Foi referido que os equipamentos 

emprestados para os alunos e professores do agrupamento têm a ver com o Plano 

Integrado do Combate ao Insucesso Escolar. A Câmara Municipal disponibilizou-se para 

resolver os problemas de conectividade e também pela aquisição de computadores, 

HotSpots e tablets. Nos horários do segundo e terceiro ciclos já estão incluídos os 

horários da telescola e vão também ser colocadas as aulas assíncronas e/ou síncronas. 

No sétimo e nono anos, as aulas síncronas são a Português e a Matemática (uma de 

cada) e três síncronas não fixas para as restantes disciplinas e uma aula síncrona para o 

Diretor de Turma. Nos quintos, sextos e oitavos anos estão previstas aulas assíncronas, o 
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que não quer dizer que não se possa fazer um momento síncrono pontualmente. Em 

princípio, toda a situação de conetividade deverá ficar resolvida o mais breve possível. 

Para o Primeiro Ciclo opta-se por um plano assíncrono, porque os alunos ainda são 

pouco autónomos no que respeita às Tecnologias de Informação e Comunicação e 

também se pode dar o caso de poderem estar com os avós, o que será complicado aulas 

síncronas. Neste ciclo, irão ser entregues alguns computadores Magalhães àqueles 

alunos que não possuíam qualquer equipamento para poderem trabalhar. No que diz 

respeito ao Pré-escolar, as Educadoras vão aguardar até ao dia vinte para verem os 

programas a serem explorados. Até lá, vão aproveitar os conteúdos do Zig Zag, mas que 

até agora têm sido uma desilusão.-------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, o senhor diretor questionou os alunos Daniela Mateus e Joaquim Ferreira de 

como estavam a viver esta situação em casa e estes responderam que às vezes sentiam 

um pouco de desânimo. O senhor diretor referiu aos alunos que, quando voltassem para a 

escola tinham de ter em conta o distanciamento social, mas que na altura devida iriam ser 

informados de tudo o que fosse necessário para as aulas decorrerem em segurança.------ 

----- No ponto quatro, outros assuntos, o presidente do Conselho Geral, apresentou o 

Relatório de Contas e Gerência de dois mil e dezanove e pediu a intervenção do chefe da 

secretaria, Daniel Santos, que esclarecesse algum pormenor que achasse pertinente, 

acerca deste mesmo documento. O Senhor Daniel Santos pediu desculpa de ter enviado 

o documento muito em cima da hora, mas este tinha de ser aprovado pelo Conselho 

Administrativo e este órgão também não tinha tido tempo de analisar o documento. O 

Relatório de Contas e Gerência de dois mil e dezanove foi aprovado por unanimidade. De 

seguida, o senhor Daniel Santos informou que tinha saído o Decreto-lei 14G/2020 de 

treze de abril, o qual refere assuntos importantes a ter em conta nesta fase do Covid-19 

dos quais destacou: as datas dos exames nacionais, as férias do pessoal docente e não 

docente, o facto de os professores contratados não terminarem o seu contrato a trinta e 

um de agosto e os docentes colocados em regime de mobilidade por doença que esta 

será automaticamente renovada. Vai enviar este documento para o presidente do 

Conselho Geral, para fazer chegar a todos os membros deste órgão para poderem ler e 

conhecer o mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Paulo Urbano, interveio para falar sobre o Projeto Oleiros Educa, 

concluindo e reforçando o que o senhor diretor tinha dito no início desta reunião em  
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