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Ata n.º 16 

2019/2020 
  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - OLEIROS 

 

 

   ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 3.º Período 

 

----- Ao vigésimo nono dia do mês de julho de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, reuniu 

por videoconferência, o Conselho Geral (CG) do referido Agrupamento, presidido pelo 

Professor João Paulo Ramos Natário, presidente do Conselho Geral. --------------------------- 

----- Estiveram presentes os elementos que fazem parte deste órgão, à exceção de Ana 

Maria Lopes em representação do Pessoal não Docente, os elementos João Mateus e Filipe 

Mendes em representação da Comunidade Local, Susana Lourenço e Nuno Miguel Paulo 

em representação dos Pais/Encarregados de Educação, Victor Antunes e Paulo Jorge 

Urbano em representação da Autarquia Local e Fernanda Pascoal em representação do 

Pessoal Docente.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Tendo sido dada a tolerância estipulada por Lei e verificado o número suficiente de 

elementos para existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.----------------------- 

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

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

----- Ponto três: Aprovação dos Instrumentos de Autonomia (Regulamento Interno e Projeto 

Educativo): -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto quatro: Apresentação dos Relatórios de Monitorização do E@D;------------------ 

----- Ponto cinco: Aprovação do Mapa das AEC para o próximo ano letivo; -------------------- 

----- Ponto seis: Critérios Gerais, para a elaboração dos horários e constituição de turmas 

para o próximo ano letivo; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto sete: Apresentação do Relatório de Auto- avaliação do Agrupamento 2019/2020 

e do Plano de Melhoria para o ano letivo 2020/2021;----------------------------------- 

----- Ponto oito: Aprovação do Mapa de Férias do Diretor;-------------------------------------------   

----- Ponto nove: Outros Assuntos.------------------------------------------------------------------------- 
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-----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 presidente do Conselho Geral que começou por referir que esteve sempre 

informado pelo senhor diretor acerca de como estavam a correr as coisas na Escola, 

durante o período de Ensino à distância (E@D). A última informação dava conta da 

instalação da Proteção Civil em duas salas do Agrupamento no âmbito do último grande 

incêndio que decorreu na localidade. Outras informações davam conta da reabertura do 

Jardim de Infância do Orvalho e suspensão das atividades letivas no mesmo e na Escola 

Sede, durante uma semana, devido ao aparecimento de casos Covid na região. ------------- 

-----De seguida, o senhor presidente do Conselho Geral passou a palavra ao senhor diretor 

que ainda sobre o mesmo assunto referiu que o senhor presidente do Conselho Geral teve 

o cuidado de telefonar com regularidade para tentar perceber como estavam a decorrer as 

coisas a nível de todo o Agrupamento, aquando do regresso presencial à Escola. Outras 

informações que são pertinentes ao Conselho Geral são as informações relativas ao 

Quadro de Mérito e sobre este assunto o senhor diretor informou que este ano letivo não 

houve propostas de mérito, por sugestão do mesmo e do Conselho Pedagógico, em que 

se iriam agravar mais as desigualdades, mas destacou que o Dia do Diploma se mantém e 

que é onde se entregam os certificados de conclusão do ensino secundário, uma vez que 

são atividades distintas. Este ano e devido à pandemia, também este dia irá ser realizado 

em moldes diferentes. No que respeita ao empenho e esforço tanto da Câmara Municipal, 

como do Agrupamento em cativar alunos para a escola, informou que em janeiro estava 

tudo bem encaminhado, os contactos estavam a ser feitos e até estava agendada a visita 

do Vereador da Câmara de Setúbal à residência de estudantes para ver as condições, mas 

que devido a toda a situação do Covid não foi possível. Ainda informou com alguma tristeza 

que não vai abrir o Curso Profissional e que em outubro passado o discurso era diferente, 

o Curso de Pastelaria e Cozinha era uma imagem de marca do Agrupamento em que a 

Coordenadora, a professora Cristina Raimundo foi sempre muito empenhada e daí a 

continuação da oferta do mesmo. Só se registou um aluno interessado do nono ano, neste 

mesmo curso o que leva a rever e a repensar o discurso no que respeita ao Curso de 

Pastelaria e Cozinha.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Outra informação com grande relevo, por se tratar de um assunto bastante delicado e 

que diz respeito à rede escolar, foi o facto de não quererem aprovar a turma do segundo  
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ano de Oleiros. Queriam dividir os alunos desta turma pelas restantes turmas. Foi um 

grande susto, mas houve abertura das entidades para responder e mais uma vez o esforço 

por parte do Agrupamento e da Câmara Municipal resultaram e o pedido foi aceite. O 

mesmo já não aconteceu com uma turma de vinte e um alunos de quinto ano, em que foi 

pedido o desdobramento desta, uma vez que fazia parte da turma um aluno de 

Necessidades Educativas Especiais, mas não foi aceite. Não se desistiu, fez-se novamente 

um pedido, mas que até à data ainda não foi dada qualquer resposta. --------------------------- 

-----O senhor diretor fez ainda questão de explicar a todos os presentes que ainda em 

relação a este assunto, a Dgeste tem tido atenção com os concelhos de baixa densidade 

populacional e exemplo disso têm sido as turmas do Orvalho e Estreito, que têm sido 

aprovadas com poucos alunos. Em relação à turma de segundo ano, não fazia sentido a 

abolição da mesma porque tinha sido aprovada assim no ano anterior. O mesmo já não 

pode ser feito em relação à turma de quinto ano, uma vez que não existem tantos 

argumentos para se conseguir. Com vinte e quatro alunos o desdobramento já era 

possível.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Nas informações, ainda foram referidos os assuntos relativos à sala de rádio e à sala 

do futuro. Quanto à primeira, as obras avançaram mas, no que diz respeito à sala do futuro 

foi lançado o concurso, mas este ficou deserto e devido a esta fase em que são necessárias 

todas as salas, não se irá avançar. Se as obras da EB1 de Oleiros tivessem concluídas até 

se poderiam fazer três entradas, uma por bloco e aí sim a escola teria condições para poder 

avançar com estas obras, mas presentemente e sem as obras concluídas, são mais quatro 

salas da Escola Sede que estão ocupadas e mais duas com obras era demasiado para esta 

altura, em que é preciso uma sala para cada turma, devido às questões de segurança que 

são pedidas, face à pandemia por que atravessamos.------------------------------------------------- 

----- No ponto três da ordem do dia foi aprovada a adenda ao Regulamento Interno, em que 

foram enquadradas as medidas do Decreto-lei 54 e ainda algumas referências no que diz 

respeito à Equipa Multidisciplinar.-----------------------------------------------------------------------  

-----Relativamente à adenda do Projeto Educativo o senhor diretor referiu que sempre que 

há tomada de posse de um novo diretor, o documento pode e deve sofrer alterações. Neste 

ponto o presidente do Conselho Geral questionou o senhor diretor no que diz respeito à 

análise Swot que referia como um ponto fraco a alínea c) “Serviço docente (burocracia, 
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multiplicidade de tarefas, trabalho colaborativo) ” e o senhor diretor respondeu que esse 

resultado foi tido a partir dos inquéritos realizados à Comunidade Educativa e também em 

reuniões de Departamento, em que realmente as pessoas chegam a preencher três e 

quatro vezes o mesma informação, havendo necessidade de agilizar o fluxo de 

documentos. O senhor presidente do Conselho Geral concordou e reforçou que deve ser 

melhorada realmente a eficácia da documentação a preencher, saber onde estão todos os 

documentos e fazer uma seleção dos mesmos e afirmando ainda que fazia falta uma 

Avaliação Externa, assunto que mereceu a concordância do senhor diretor. ------------------- 

-----Outra questão posta pelo presidente do Conselho Geral teve a ver com outro ponto que 

referia a troca de experiências com Ex alunos. A resposta fez-se na pessoa do senhor 

diretor informando que não foi possível fazer-se devido à Pandemia mas, que estava 

previsto fazer-se  noutra altura e esses alunos falariam das suas experiências e mostravam 

o que se faz na região.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Esclarecidas todas as dúvidas, a adenda ao Projeto Educativo também foi aprovada por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto quatro da ordem do dia o senhor presidente do Conselho Geral 

referiu que em relação ao E@D foi enviado o relatório dos docentes, o relatório dos 

encarregados de educação e não foi enviado o relatório dos alunos, mas foi feita uma 

análise comparativa dos três questionários aplicados. Quanto a este assunto, o senhor 

diretor informou que por lei é necessário ter uma equipa de monitorização para aferir os 

resultados e no Agrupamento houve dois momentos, o primeiro a um de junho em que 

mostrava que o E@D melhorou ao longo do terceiro período. No primeiro ciclo não houve 

tantos problemas uma vez que se tratava de monodocência, mas ao nível do segundo e 

terceiro ciclos e secundário houve um fluxo muito grande e descoordenado de trabalhos 

enviados para os alunos. Já o segundo relatório, realizado no final do ano mostrou que tudo 

melhorou e adequou-se mais ao pretendido por parte dos docentes, dos alunos e dos 

encarregados de educação, mas havia de se ter em atenção o seguinte:  houve uma 

percentagem de vinte e dois vírgula sete por cento dos professores que dizem ter cumprido 

o currículo, o que significa que cerca de setenta e sete vírgula três por cento não lecionaram 

o programa todo. Quanto a este facto o presidente do Conselho Geral pediu a palavra e 

referiu que era necessário ter em conta algumas especificidades, por exemplo na disciplina 

de Educação Física foi impossível dar Natação e deve ser o que aconteceu à maioria das 
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disciplinas, algumas atividades mais específicas não foi possível realizá-las à distância. O 

senhor diretor disse que relativamente a este assunto, todos os Conselhos de Docentes 

fizeram o levantamento dos conteúdos não lecionados e os lecionados mas que não foram 

consolidados e que este assunto vai ter que ser tido em conta, uma vez que vão ser dadas 

cinco semanas para reforço e recuperação. Referiu também que surgem como propostas 

vários tipos de apoio e que vão de encontro ao Projeto Educativo do Agrupamento, são eles 

o apoio mais individualizado, apoio tutorial e reforço da carga horária das disciplinas, mas 

referiu que este último não iria ser possível. Os professores também sugeriram o reforço do 

trabalho colaborativo entre docentes e que o Agrupamento também iria fazer tudo por tudo 

para que se torne possível. Neste âmbito, o senhor diretor referiu que gostava de poder 

fazer/implementar todas as sugestões dos diversos relatórios de monitorização, mas por 

mais do que um ano, porque um ano é pouco para a verificação de todos os pontos a 

considerar e para se poderem tirar conclusões mais concretas.------------------------------------- 

-----Referiu também que caso se venha a ter um E@D, vai ser aumentado o número de 

aulas síncronas e a sua duração, uma vez que já se mostrou que era mais eficiente e 

também proporcionar mais apoio adicional a esse tipo de aulas, tais como: dar formação 

aos docentes e alunos na área digital e garantir o acesso a material tecnológico/informático. 

Da informação retirada da monitorização dos relatórios, pode também referir-se que cerca 

de metade dos docentes dizem-se preparados para o E@D.---------------------------------------  

-----No que respeita ao material informático, a professora Carminda Dias sugeriu que em 

termos futuros seria bom pensar em apoios para os alunos dos escalões já existentes, 

porque embora tivesse havido um esforço muito grande para que todos tivessem acesso a 

material informático, muitas vezes o mesmo não tinha as condições necessárias. A 

professora Lídia Mendes também concordou com a sugestão e reforçou que a partir do 

momento que todos os alunos tiveram acesso aos materiais essenciais, as coisas 

começaram a correr melhor. Foi referido pelo presidente do conselho Geral que tinha 

informação que iriam ser disponibilizados equipamentos informáticos às escolas, aspeto 

que foi admitido igualmente pelo senhor diretor e que estes irão ser fornecidos aos alunos 

que têm escalão.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita ao ponto cinco da ordem do dia foram tidas algumas considerações 

por parte do senhor presidente do Conselho Geral e da professora Patrícia Silva, docente 

no Estreito, relativamente ao número de alunos presentes no mapa das Atividades Extra 
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Curriculares que não tinha sido atualizado. Em resposta, o senhor diretor agradeceu o 

reparo e informou que este era um documento que ainda se encontrava em aberto até final 

de agosto uma vez que era a Câmara Municipal a responsável por submeter as 

candidaturas das AEC e referiu que a única turma que ainda está ao abrigo do Decreto-Lei 

do 139/2012 de 5 de julho é o quarto ano, enquanto todas as outras turmas estão ao abrigo 

do Decreto-Lei nº 54, frisando que estes decretos têm a ver com a carga horária das AEC. 

Sobre este assunto referiu também que em relação à Academia de Música, esta irá ser 

desenvolvida nos mesmos moldes para todas as turmas ou é coadjuvação para todos ou 

AEC para todos. Este documento foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------- 

-----No ponto seis da ordem do dia foi referido que a escola deve ter três planos preparados, 

presencial, à distância e misto. Quanto ao presencial, não existem dúvidas, relativamente 

ao plano à distância é melhorar o que tínhamos e surgem dúvidas é no plano misto, que 

tem a ver com a rede de transportes e que neste momento não é viável dois turnos. O plano 

base vai ser sempre o presencial e quem poderá decidir por um plano misto será sempre a 

Autoridade Regional de Saúde ou a Dgeste.-------------------------------------------------------------- 

-----Quanto aos critérios de elaboração dos horários e das turmas, o senhor diretor referiu 

que a mancha horária será das nove horas às dezassete horas e trinta minutos. Haverá 

que ter em atenção o desfasamento dos intervalos por ciclo, devido a evitar o cruzamento 

de alunos. Irá ser distribuída uma turma por sala e as aulas vão ter a duração de cinquenta 

minutos. Há ainda algumas dúvidas a assinalar no que respeita ao bufete, para que os 

alunos possam comer em horários diferentes e em que vai ser mais difícil uma correta 

utilização do mesmo, afirmando que irão surgir alguns problemas e os tempos não vão ser 

os ideais, mas é mais importante neste momento salvaguardar a segurança de todos e 

respeitar as normas de saúde recomendadas pela Direção Geral de Saúde. Relativamente 

aos critérios para distribuição de serviço e tomando como referência o Relatório de 

Monitorização do E@D, o senhor diretor informou que no primeiro ciclo a disciplina de 

Oferta Complementar será Tecnologias de Informação e Comunicação e no quinto e nono 

ano desaparecem as disciplinas de Empreendedorismo e Apoio ao Estudo e surgirá uma 

nova disciplina chamada Estudo ON, que tem como base o estudo, utilizando o recurso a 

plataformas e ferramentas digitais e que vai ser coadjuvada com os elementos da Equipa 

Piicie (Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar) que estão mais 

ligados à área da Informática. Os professores que irão dar a disciplina, se possível, haverá 
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rotatividade, não irá ser o mesmo professor o ano todo e neste caso há que ter em conta a 

utilização dos mesmos instrumentos de avaliação. Quanto a este assunto, a professora 

Dina Domingos referiu que a formação do Projeto Maia realizada por vários elementos do 

Agrupamento, permitiu a elaboração de um Documento de Avaliação para ser comum a 

todos os Departamentos e para que todos os professores possam avaliar tendo como base 

esse mesmo documento, para não haver diferenças acentuadas no que respeita à 

avaliação. Agradeceu ainda a colaboração e empenho de todos os que contribuíram para 

que este documento pudesse ser concluído com sucesso. ------------------------------------------ 

-----Um outro aspeto referido pelo senhor diretor e que correu menos bem e que haverá 

necessidade de alterar, foi o facto de as disciplinas de Cidadania e Tecnologias de 

Informação e Comunicação serem dadas alternando semanalmente, passando estas a ser 

semestralmente, seis meses para Tecnologias de Informação e Comunicação e os outros 

seis meses Cidadania.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----De seguida o senhor diretor respondeu ao senhor presidente do Conselho Geral, no 

que respeita ao crédito horário que a escola tinha, que eram sete horas por turma e que 

este ano a Tutela decidiu aumentar para oito horas, o que é claramente insuficiente. Mas 

neste crédito horário há prioridades que têm de ser seguidas; primeiro as tutorias e não 

apoios educativos, segundo Coadjuvações prioritárias na aplicação da medida seletiva 

“Antecipação e Reforço das Aprendizagens”, terceiro Projeto Nónios e Projeto Invictos; 

quarto Apoios nas disciplinas de exame mas que não beneficiem de Projetos e por fim em 

quinto lugar, o Trabalho Colaborativo. Acrescentou que este tipo de trabalho vem alterar 

tudo o que se fazia e o que importa neste momento é potenciar novas formas de trabalhar 

e deu como exemplo os apoios dados até ao nono ano, que não eram bem aproveitados, 

dando como exemplo um aluno que não tinha dificuldades na disciplina A, B ou C, mas sim 

dificuldade de acompanhar o percurso escolar e com as tutorias isso vem a acontecer, uma 

vez que, um Professor fica responsável por três ou quatro alunos incidindo em todo o seu 

processo de Ensino Aprendizagem. O senhor presidente do Conselho Geral pediu a palavra 

e frisou que seguindo estas diretrizes, o centro da questão passaria a ser o aluno e desta 

forma colmatar os problemas relacionados com a organização escolar dos próprios alunos, 

contribuindo para uma ajuda mais profícua. Também a professora Patrícia Silva, destacou 

que era muito importante as diretrizes que agora irão ser tidas em conta, serem 

desenvolvidas o mais cedo possível, talvez logo na Pré Escola seria o ideal, porque assim 
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quando chegavam ao primeiro ciclo, os alunos já trariam outro tipo de regras e de trabalho. 

Para finalizar este ponto, o senhor diretor informou que os apoios vão continuar sim, mas 

nas disciplinas que têm exame. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao ponto sete, o presidente do Conselho Geral começou por felicitar a 

Direção do Agrupamento por ser a primeira vez que um relatório deste âmbito seria 

apresentado. No que respeita a este assunto, o senhor diretor referiu alguns pontos fortes 

e alguns pontos fracos de onde se destacaram os seguintes: Pontos fortes – Relações 

Interpessoais, Organização Pedagógica, Comunicação e Parcerias com a Câmara 

Municipal e Juntas de Freguesia. Também o apoio prestado pela equipa do “Plano 

Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar” constituiu uma mais-valia no apoio 

dado. Como pontos fracos – A qualidade dos Serviços Administrativos, Serviços de 

Psicologia e Orientação (SPO) e Biblioteca. Em relação ao SPO informou que o 

Agrupamento vai passar a ter uma Psicóloga a tempo inteiro, do quadro, resultado de uma 

candidatura de vinculação ao estado. Quanto ao material informático, também foi 

considerado um ponto fraco, ficando aquém das necessidades. A burocracia referida neste 

relatório tem a ver com alguns documentos que eram pedidos repetidamente. O 

aquecimento que também era um ponto fraco e que a quinze dias de encerrar a escola 

tinha sido adquirida uma nova caldeira que ainda estava em fase de experimentação, 

espera-se ter sido ultrapassado. Em suma o senhor diretor referiu que o Plano de Melhoria 

“Visa fazer o que não foi feito” e evitar a “Redundância de Documentos”. ----------------------- 

-----O presidente do Conselho Geral agradeceu uma vez mais a elaboração deste relatório 

para se tentar melhorar e deu os parabéns a todos os elementos que tiveram implicados na 

sua elaboração.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita ao ponto oito da ordem do dia, o mapa de férias do diretor foi aprovado 

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

----- No ponto nove foi analisada a aprovação do Relatório de Execução do Plano Anual de 

Atividades que terminou no segundo período, mais propriamente no dia treze de março, 

uma vez que no terceiro período já não houve atividades. Foram propostas vinte e nove 

atividades e realizadas vinte e oito. Havendo uma atividade na última semana de aulas (à 

assembleia da República) em que surgiram todas as dúvidas em relação ao fecho das 

escolas e em que o senhor diretor tomou a decisão de cancelar a referida visita. As 

atividades foram cumpridas, correram muito bem, apenas há a referir uma situação em que  
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