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Ata n.º 19 

2020/2021 
  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - OLEIROS 

 

 

   ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 2.º Período 

 

------ Ao vigésimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, pelas dezanove horas, 

reuniu presencialmente e em caráter extraordinário, o Conselho Geral (CG) do referido 

Agrupamento, presidido pelo docente 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, Lídia Santos e Patrícia Silva em 

representação do Pessoal Docente, os elementos João Mateus e Filipe Mendes em 

representação da Comunidade Local, Cláudia Mendes e Susana Lourenço em 

representação dos Encarregados de Educação e os elementos Victor Antunes e Paulo 

Urbano em representação da Autarquia Local.---------------------------------------------------------- 

------ 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 saudando todos 

os presentes e manifestando a sua satisfação pela presença dos mesmos.--------------------- 

------ Ponto Um: Informações;-------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto Dois: Aprovação das atas dezassete e dezoito;------------------------------------------- 

------ Ponto Três: Apresentação ao Conselho Geral, a análise, realizada pelo relator e 

proposta de decisão sobre o recurso apresentado a este órgão, de “Procedimento de 

Recurso de Medidas Disciplinares”;------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto Quatro: Outros assuntos.------------------------------------------------------------------------ 

------ No que respeita ao ponto um da ordem do dia, o mesmo foi alterado para o ponto 

quatro, pelo motivo do senhor Diretor do Agrupamento de Escolas só nesta altura ter 

chegado à reunião. Passando o ponto um a ser em simultâneo com o ponto quatro da 

ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No ponto dois da ordem do dia foi feita a aprovação das atas número dezassete e número 

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

------ De seguida, tendo como referência o ponto três, tomou da palavra o senhor 

presidente do Conselho Geral, que informou todos os elementos presentes, da exposição 

cronológica dos acontecimentos, no que respeita ao assunto a tratar neste ponto e onde 

passo a referir o proferido pelo mesmo:-------------------------------------------------------------------- 

“- No dia dezasseis de dezembro de dois mil e vinte, recebi o Recurso à medida 

disciplinar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia vinte e um de dezembro de dois mil e vinte, nomeação do relator de acordo com 

Decreto-lei número 51/2012 de 5 de setembro, artigo 36º, nº 3.------------------------------------ 

- No mesmo dia, requeri Apoio de Acompanhamento Jurídico ao Relator do Processo de 

Procedimento de Recurso de Medidas Disciplinares. ------------------------------------------------- 

- No dia vinte e três de dezembro facultei ao relator a seguinte documentação: Estatuto do 

Aluno, Estatuto da Carreira Docente, Regulamento Interno do Agrupamento e o Recurso à 

medida disciplinar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No mesmo dia o Sr. Diretor enviou a documentação do processo ao relator. ----------------- 

- No dia vinte e quatro de dezembro, o relator informou a suspensão do processo até dia 

seis de janeiro, por não estarem ainda reunidas as condições necessárias para se iniciar 

de imediato o mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia vinte e oito de dezembro de dois mil e vinte, informei o Sr. Diretor da suspensão 

do processo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia dezoito de janeiro de dois mil e vinte e um, conclusão da análise do processo e 

proposta de decisão.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia dezanove fui contactado enquanto Presidente do Conselho Geral via telefónica, 

pela Dr.ª Maria Irene Rua, da Direção de Serviços da Região Centro, da Direção – Geral 

dos Estabelecimentos Escolares.---------------------------------------------------------------------------- 

- No dia vinte de janeiro de dois mil e vinte e um, é realizado o Conselho Geral para 

conclusão do processo”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a apresentação cronológica dos acontecimentos, o senhor presidente do Conselho 

Geral referiu que este processo chegou até este órgão, porque as estruturas hierárquicas 

intermédias não conseguiram solucionar o problema, pelo que informou todo o Conselho, 

que, ninguém dos membros, incluindo ele, teve acesso aos documentos, dos assuntos 

tratados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No ponto três da ordem do dia, o presidente do Conselho Geral passou a palavra ao 

relator por ele nomeado, que cumpriu o procedimento referido no Decreto-lei número 

51/2012 de 5 de setembro, artigo 36º, nº 3, nomeando a Professora Fernanda Pascoal, 

elemento pertencente à representatividade dos docentes, neste órgão. Começou por 

informar todos os presentes, que depois de muito ler e reler, analisou toda a 

documentação que lhe chegou e iria ler e apresentar a proposta de decisão sobre o 

recurso apresentado a este Conselho Geral, sobre “Procedimento de Recurso de Medidas 

Disciplinares e onde foram apresentadas algumas sugestões para procedimentos futuros. 

Após a leitura do documento do relator, o senhor presidente do Conselho Geral perguntou 

se alguém precisava, de algum esclarecimento adicional, não tendo havido qualquer 

pedido, neste sentido.------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor presidente do Conselho Geral quis deixar algumas considerações e que passo a 

citar: “Quero lembrar que enquanto membros deste Conselho têm o dever de 

confidencialidade, no que respeita aos assuntos aqui tratados. Relembro ainda algumas 

das palavras que proferi no Dia do Diploma, aquando da minha primeira intervenção 

pública, enquanto presidente do Conselho Geral, nomeadamente, que faria tudo de forma 

a contribuir para ajudar a Direção do Agrupamento a desenvolver e elevar o nome do 

Agrupamento, possibilitando desta forma que a harmonia e bom senso na comunidade 

educativa permitisse consensos e entendimentos entre todos, no sentido de contribuir 

para um clima escolar positivo e facilitador de aprendizagens”.------------------------------------- 

De seguida, procedeu-se à votação individual e secreta por parte de todos os elementos 

presentes na reunião.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram recolhidos pelo senhor presidente do Conselho Geral, todos os votos e de seguida 

foi feita a contagem dos mesmos, sendo o resultado o seguinte: oito votos a favor do 

arquivamento do processo, um voto contra e um voto em branco.--------------------------------- 

Após a contagem dos votos, pediu a palavra a docente Carminda Dias, informando todos 

os presentes da seguinte informação e que passo a transcrever, conforme intenção 

formalizada através de correio electrónico, dirigido ao senhor Presidente deste Conselho, 

em três de fevereiro de dois mil e vinte e um: " Neste momento, sinto-me mal e não ficava 

bem com a minha consciência se não justificasse porque é que votei em branco. Não 

consegui perceber, com esta apresentação (leitura em voz alta numa sala grande com as 

pessoas muito distanciadas e sem ter o documento para acompanhar a leitura), o que 

estava realmente em discussão, de que queixa se tratava, a quem se dirigia e quem 



5 

 

aplicara a sanção. Não ponho em causa o trabalho do relator e acredito que tenha sido 

feito com rigor, mas não consegui ter uma posição de concordância ou de 

discordância."  .--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perante a apresentação deste facto, o senhor presidente do Conselho Geral respondeu à 

docente em causa, se queria que repetisse a leitura novamente, alto e em bom som. Ao 

que a docente respondeu que a votação já estava feita e não haveria necessidade para 

que tal acontecesse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Relativamente ao ponto quatro da ordem do dia, ainda foram apresentadas as 

informações, que estavam agendadas, para o ponto um, da ordem do dia, uma vez que o 

senhor Diretor só neste momento chegou à reunião. O senhor Diretor começou por referir 

que já foram substituídos os dois assistentes operacionais ausentes por baixa, através da 

bolsa de recrutamento. Quanto ao pessoal docente, deu conta que ao dia de hoje estão 

ausentes três docentes por baixa médica de doze dias e que a docente do Grupo 

trezentos e trinta, Alexandra Baltazar, rescindiu contrato tendo sido lançado o horário a 

concurso, esperando que seja colocado outro colega na próxima sexta-feira. A direção de 

turma atribuída à colega Alexandra Baltazar foi entregue à colega Alina Reis por conhecer 

a turma e a escola e de modo a minimizar os efeitos de uma substituição tardia. Sobre o 

Covid 19, o senhor diretor referiu que este período está a sofrer uma grande instabilidade 

e incógnita. Fazendo uma resenha, dizendo que o Agrupamento contou logo de início com 

quatro alunos positivos e referindo que estes casos não trouxeram alterações ao 

funcionamento da escola a não ser para os próprios alunos, pois esses casos foram 

detetados antes do arranque do ano letivo. Informou também que o período começou 

ainda com três colegas em isolamento profilático que se verificaram negativos, em que as 

aulas foram asseguradas à distância e a segunda semana de aulas começou com 

isolamentos distintos e diários de vários alunos pelas várias turmas da Escola Sede, 

sempre em articulação com a autoridade de saúde. Estes isolamentos foram fruto de três 

possíveis redes de contacto na comunidade. Um técnico especializado e uma docente 

ficaram também em isolamento profilático. Pela sala azul do Jardim de Infância de Oleiros 

ter um aluno com familiar direto positivo, a senhora Delegada de Saúde decretou o 

encerramento da sala, tendo o Agrupamento feito o pedido de passagem ao regime não 

presencial à DGESTE, o qual foi acedido no passado dia dezassete. Chegaram a ser 

cerca de sessenta alunos em isolamento profilático no dia quinze de janeiro. Fruto de 

testagens negativas das referidas redes de contactos, a autoridade de saúde deu 
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autorização de regresso à grande maioria dos alunos da Escola Sede, continuando 

encerrada a sala do Jardim de Infância de Oleiros. A colega e educadora dessa sala 

testou positivo ao Covid-19, em consequência um docente entra em isolamento profilático 

e os irmãos dos alunos da sala azul entram também em confinamento (oito alunos). Na 

segunda-feira, foi determinado o isolamento profilático dos alunos transportados para o 

Estreito. Sobre estes casos, referiu o enorme e valioso esforço da escola em colocar uma 

câmara de filmar em cada sala, à medida dos confinamentos e da respetiva capacidade 

de adaptação dos docentes. O senhor diretor disse ainda que as soluções não têm sido 

as ideais, mas sim as possíveis, face a este contexto pandémico e que os próximos dias 

trarão novidades sobre este assunto, julgando que a situação até ao Carnaval seja de 

análise quase diária.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste ponto da ordem do dia o senhor Nuno Paulo, em representatividade dos 

encarregados de educação referiu que tinha sido abordado por pais, que demonstravam 

alguma preocupação acerca da tomada de conhecimento de que uma aluna da escola 

tinha testado positivo e que continuava a testar e o porquê, de esta mesma aluna estar a 

frequentar a escola, uma vez que havia contacto com outras pessoas. A esta questão, o 

senhor diretor respondeu que “a Escola cumpre todas as regras da Direção Geral de 

Saúde e que o limite até testar negativo é de trinta dias. A diretora de turma da referida 

aluna deu a informação à Escola que a aluna tinha ordem do Centro de Saúde para 

regressar, uma vez que entrava aqui o critério limite dos trinta dias”.------------------------------ 

Ainda neste ponto da ordem do dia, a docente Carminda Dias interveio proferindo que se 

“há sítio onde as crianças estão em segurança, é nas salas de aula, porque são tomadas 

todas as medidas de segurança e higiene que têm sido recomendadas ao longo desta 

pandemia”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Nuno Paulo voltou a pedir a palavra, concordando com a docente Carminda 

Dias e onde refere “que era bom que as escolas continuassem a funcionar, uma vez que 

a aprendizagem à distância não é a mesma e que pode constatar isso mesmo, uma vez 

que tem dois filhos a frequentar a escola”. E coloca a questão que muitos pais lhe 

pediram para colocar e que passo a citar: - “A escola vai fechar?”. A esta pergunta o 

senhor diretor respondeu “que a competência de tal decisão não é nossa e que teríamos 

de aguardar por novas informações/diretrizes, sendo um assunto da competência da 

Diretora Geral de Saúde”.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Por fim o senhor presidente do Conselho Geral, incentivou e apelou aos 

representantes dos alunos presentes, que devem fazer ouvir a sua voz, procurando 

auscultar os colegas para terem uma voz ativa neste Conselho e na Escola. Terminou a 

sua intervenção dizendo, que nunca seremos corajosos, sem antes ter sentido medo. 

Nunca iremos aprender sem antes ter errado e nunca seremos bem-sucedidos sem antes 

ter falhado. Agradeceu uma vez mais, a presença de todos na reunião.-------------------------- 

----- Nada mais havendo a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou 

a presente ata, contendo sete páginas, que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada 

nos termos legais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O Presidente do Conselho Geral                   A Secretária 

___________________________  _____________________________ 

 

   (João Paulo Ramos Natário)                             (Dina Paula Antunes da Silva Domingos) 


