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Ata n.º 21 

2020/2021   AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - OLEIROS 

 

 

   ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 3.º Período 

 
------ Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, 

reuniu, 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 

Patrícia Silva em representação do pessoal docente, Cláudia Mendes e Luís Nunes em 

representação dos Encarregados de Educação, o elemento João Mateus em 

representação da Comunidade Local, Paulo Urbano e Victor Antunes em representação 

da autarquia local e Alexandre Dinis em representação dos alunos.------------------------------- 

------ 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, agradeceu 

mais uma vez a disponibilidade dos presentes para participar nestas reuniões, onde se 

tratam de assuntos importantes para a escola e comunidade escolar.---------------------------- 

------ Ponto um: Foi lida e aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior.------------- 

------ No ponto dois, o Presidente do Conselho Geral passou a palavra ao Sr. Diretor que 

transmitiu as seguintes informações:----------------------------------------------------------------------- 

- A Psicóloga, Helena Jorge pediu rescisão do contrato por motivos pessoais e aguarda-

se a autorização para concurso. Prestou ainda um agradecimento pelo trabalho realizado, 

nomeadamente na identificação precoce ao nível das dificuldades diagnosticadas nas 

crianças do Pré-escolar. Ainda neste contexto, salientou a importância de o Agrupamento 

ter um Terapeuta da Fala e um Terapeuta Ocupacional.---------------------------------------------- 

- Referiu ainda a necessidade de novo concurso para Assistentes Operacionais/Técnicos 

em que temos apenas cinco e temos direito a seis. ----------------------------------------------------  
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- O Sr. Diretor salientou ainda, o trabalho que foi feito em prol da escola e dos alunos com 

um ano presencial e à distância, havendo uma sobrecarga de trabalho para toda a 

Comunidade Educativa, Encarregados de Educação, Junta de Freguesia e Câmara 

Municipal. Todos os envolvidos neste trabalho se esforçaram para que tudo corresse da 

forma positiva e tranquila, dando resposta às dificuldades/dúvidas que foram surgindo. Foi 

ainda, referido que o próximo ano vai ser uma incógnita, no que diz respeito à colocação 

de Professores e distribuição do Serviço Letivo.-------------------------------------------------------- 

------ No ponto três, foi aprovada a rede escolar, por unanimidade.  Mantêm-se o Pré-

escolar Estreito e Orvalho, Jardim de Infância de Oleiros com duas salas; o primeiro ciclo 

do Orvalho e Estreito lugares únicos e o primeiro ciclo de Oleiros, uma turma por ano. No 

segundo ciclo, uma turma de quinto ano, duas turmas de sexto ano, uma de sétimo ano; 

oitavo ano duas turmas e uma turma de nono ano.---------------------------------------------------- 

Em relação ao Ensino Secundário, uma turma de décimo ano de Ciências e Tenologias e 

uma turma de Ensino Profissional. No décimo primeiro ano, uma turma mista de Línguas 

e Humanidades e Economia e o décimo segundo ano, uma turma mista Línguas e 

Humanidades e Ciências e Tecnologias.------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao ponto quatro, aprovação do Mapa das Atividades Extracurriculares 

(AEC) no primeiro ciclo, foi aprovado por unanimidade. As atividades extracurriculares são 

realizadas em parceria com a Câmara Municipal de Oleiros e o Agrupamento. Foi referido 

que havendo duas turmas de sexto ano haverá menos recursos humanos do 

Agrupamento para as Atividades Extracurriculares (AEC).------------------------------------------- 

------ No ponto cinco - Critérios Gerais para a Distribuição de Serviço – Ano Letivo 

2021/2022. Foi lido e analisado o documento com os critérios para a Distribuição de 

Serviço. Foi referido que a elaboração dos horários iria ser feita em agosto, devido às 

férias da equipa de trabalho e atendendo a que os documentos teriam que ser aprovados 

neste órgão.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à Oferta Complementar, a escola oferece coadjuvação ao primeiro 

ciclo por um professor de Matemática e Ciências e as Tecnologias de Informação e 

Comunicação que eram Oferta Complementar no ano anterior passaram a fazer parte das 

Atividades Extracurriculares. Em relação ao Estudo ON, este foi pensado no sentido de vir 

a ser uma área bastante útil em tempos de confinamento e também agilizar a troca de E-

mails/ trabalhos e outros.--------------------------------------------------------------------------------------- 



4 
 

------ Foi aprovado por unanimidade o documento com os critérios para a distribuição de 

serviço.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto seis, a aprovação do Relatório de Autoavaliação do Agrupamento. O 

Presidente do Conselho Geral perguntou ao Sr. Diretor sobre as aprendizagens não 

realizadas. Pelo que o Sr. Diretor referiu que a recuperação das aprendizagens essenciais 

é algo que preocupa todos. Referiu que este ano foi feito um levantamento por escrito 

sobre as aprendizagens não realizadas. Os Departamentos vão ter de adaptar as 

planificações logo no início do ano letivo, tendo em atenção as aprendizagens não 

realizadas, uma vez que não se pode aumentar a carga letiva dos alunos. Ainda neste 

ponto, o Sr. Diretor prestou um agradecimento à Comissão de Autoavaliação pelo 

trabalho desenvolvido. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Em relação ao ponto sete da ordem do dia, apresentação e aprovação do Plano de 

Ação para o Desenvolvimento Digital, o Sr. Diretor salientou a sua importância e a 

atribuição de computadores a alguns professores e alunos. O Presidente do Conselho 

Geral começou por dizer que faz parte desta Comissão de trabalho e que este Plano 

Digital da escola obrigou a um esforço intenso, foram feitos inquéritos aos alunos e que 

tem aspetos positivos e negativos tal como outros projetos. A escola irá apostar cada vez 

mais no digital tanto com os alunos, como com os Encarregados de Educação. A 

inovação digital é um “banco” de dados que todos os professores têm acesso, pelo que 

haverá partilha de informação sobre o projeto. Este plano visa também aumentar o 

sucesso escolar, aproximar a escola da comunidade e por último, disseminar novas 

tecnologias na prática pedagógica. ------------------------------------------------------------------------- 

Ainda sobre este assunto, a professora Fernanda Pascoal, referiu a necessidade de haver 

uma melhoria da rede internet e que os computadores não estão bem equipados. O Sr. 

Filipe, disse que os Encarregados de Educação têm muitas dificuldades para terem 

computadores e equipamentos adequados e se a Câmara Municipal pudesse dar uma 

ajuda seria muito útil.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto oito, foi apresentado o balanço do Plano Anual de Atividades, em que as 

mesmas foram realizadas mais a nível interno. Não houve visitas de estudo devido à 

situação pandémica em que nos encontramos.---------------------------------------------------------- 

------ Em relação ao ponto nove, foi aprovado por unanimidade o mapa de férias do Sr. 

Diretor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último foram abordados outros assuntos:------------------------------------------------------------ 
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- O Sr. Filipe sugeriu que a documentação para analisar nestas reuniões fosse enviada 

com mais antecedência para o correio eletrónico dos membros do Conselho Geral.----------

- Sobre o Orçamento Participativo, os alunos devem apresenta-lo. Os alunos ficaram de o 

apresentar e ainda não o fizeram. Foi referido a necessidade de adquirir um sistema de 

som para a sala de alunos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Foi colocada a questão sobre a rede escolar ao Sr. Diretor que respondeu que a escola 

e os seus representantes têm feito de tudo para a aumentar. Atendendo a este ano de 

pandemia, não foi fácil. No entanto, referiu que tinham sido feitos vários contactos quer 

com Setúbal, quer com Cabo Verde e que deveriam continuar a estabelecer-se contactos 

para o próximo ano letivo. Referiu ainda que este ano letivo foram realizadas reuniões 

com a Psicóloga e com os alunos de nono ano, no sentido de os incentivar a ficarem na 

nossa escola. Tudo foi feito a nível interno para aumentar a rede escolar. Ao nível externo 

foi feita publicidade através da Rádio Condestável. Neste ponto, o Presidente do 

Conselho Geral acrescentou que não deve ser só a escola a esforçar-se, é preciso haver 

parcerias, ao que o Sr. Diretor respondeu que a Escola através dos seus representantes e 

a Câmara Municipal, tudo fizeram para aumentar a rede escolar. --------------------------------- 

- O Sr. Diretor informou os elementos do Conselho Geral, que a partir do dia um de 

agosto, o professor Fernando Dias deixa o cargo de Direção e assume o cargo de 

subdiretora, a professora Cristina Santos. Prestou um agradecimento ao professor 

Fernando Dias pelo trabalho desenvolvido no Agrupamento. --------------------------------------- 

- O Presidente do conselho Geral solicitou aos presentes para fazerem um balanço final 

do trabalho realizado por este órgão, ao longo do ano letivo. Todos os representantes 

deste órgão o fizeram e salientaram o esforço do Sr. Diretor, da Câmara Municipal, dos 

Professores, Assistentes Operacionais, Alunos e Encarregados de Educação neste ano 

tão difícil, com a situação de pandemia. Por fim, prestou um agradecimento à professora 

Fernanda pelo trabalho que lhe foi atribuído e que desempenhou com sucesso. Terminou 

desejando boas férias a todos os elementos do Conselho Geral. ---------------------------------- 

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

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

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

 
 
 


