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CONSELHO GERAL 

ATA CINQUENTA E CINCO 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, reuniu na sala 

seminário oito, bloco seis, o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, 

sob a presidência da professora Zélia Vasques Condeça, para dar cumprimento à seguinte ordem 

de trabalhos: 

Ponto um – Informações; 

Ponto dois – Aprovação das alterações ao Projeto Educativo do Agrupamento e ao Regulamento 

Interno. 

Deu-se inicio à reunião com a leitura da ata número cinquenta e quatro, de vinte e três de abril, 

que foi aprovada com onze votos a favor e quatro abstenções. 

Foi enviada, pela presidente deste conselho, por correio electrónico, a todos os conselheiros, a 

documentação para apreciação prévia, necessária para o cumprimento da ordem de trabalhos: 

- Informações;  

- Critérios de Constituição de Turmas, Matrículas e Renovação de Matrículas (anexo I);  

- Critérios de Organização e Gestão Pedagógica (anexo II);  

- Procedimentos de Monitorização e Avaliação (anexo III). 

Ponto um – Informações, destaque para os seguintes pontos do referido documento: ponto seis, 

no âmbito do projecto “Escola Azul”, o Agrupamento foi convidado pelo Pavilhão da Ciência Viva 

para participar nas comemorações dos vinte anos da Expo 98 – participaram vinte alunos do 

sétimo ano turma A e quinto ano turma E, acompanhados pelas professoras Ana Romão, Cristina 

Antão, Dora Ponte e Élia Martins; ponto oito, relativamente à oferta formativa para o ano lectivo 

dois mil e dezoito e dois mil e dezanove, foi confirmada a previsão feita pelo Agrupamento; 

pontos dez e onze, foram feitos os balanços tendo em conta os relatórios das coadjuvações e de 

intervisões. Em relação à coadjuvação, considerou-se ser uma medida a continuar com alguns 

ajustes propostos pelos departamentos, no que diz respeito às intervisões, também uma medida 

a manter com as alterações necessárias. Em ambos os casos, os balanços foram positivos. 

Ponto dois - Aprovação das alterações ao Projeto Educativo do Agrupamento e ao Regulamento 

Interno. 

De acordo com o relatório da Inspeção Geral da Educação e Ciência, veio a constatar-se que os 

Critérios de Constituição de Turmas Matrículas e Renovação de Matrículas, os Critérios de Or-

ganização e Gestão Pedagógica e os Procedimentos de Monitorização e Avaliação definidos pela 

escola não constam do Projeto Educativo nem no Regulamento Interno do Agrupamento. Tal 

situação contraria o estipulado no n.º 1 do art. 17 do Despacho Normativo, n.º 7-B/2015, de 7 

de maio, republicado pelo despacho Normativo n.º 1- B/2017, 17 de abril. Pelo que a referida 

Inspeção Geral da Educação e Ciência fez uma recomendação no sentido de se fazer cumprir o 

disposto no normativo, e a escola terá de enviar o comprovativo desta alteração no Projeto 

Educativo e no Regulamento Interno do Agrupamento, para a inspecção, até o final do mês de 

maio de 2018.  

Critérios de Constituição de Turmas, Matrículas e Renovação de Matrículas (anexo I), carecem 

da introdução de normativos legais. No decorrer da reunião, o director do Agrupamento e ou-

tros conselheiros receberam uma mensagem por correio elétronico, vinda da professora Mar-

garida Lucena, ex-diretora do Agrupamento, cujo conteúdo se refere ao assunto mencionado 
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anteriormente e por ter sido a responsável máxima do Agrupamento, a mensagem foi lida aos 

presentes. De seguida os conselheiros procuraram os referidos documentos na página do Agru-

pamento e verificaram que nada consta. 

Anexo II – As propostas de alteração foram efectuadas no próprio documento, que foi aprovado 

por unanimidade 

Anexo III – As propostas de alteração foram efectuadas no próprio documento, que foi aprovado 

por unanimidade 

No Regulamento Interno, foram feitas propostas de alteração que têm a ver com os normativos 

legais, aos seguintes artigos:  

Artigo Votação 

Artigo 5.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 7.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 8.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 11.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 12.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 16.º Na alínea j) acrescentou-se “não docente”. Após esta proposta de alteração 
aprovado por unanimidade 

Artigo 26.º  Aprovado por unanimidade 

Artigo 44.º Proposta a seguinte alteração ao ponto 3- “recolher, no final de cada período 
escolar, a grelha de avaliação de cada turma da responsabilidade dos docentes 
e conferir a aplicação dos critérios de avaliação aprovados em Conselho Peda-
gógico”. Após esta proposta de alteração aprovado por unanimidade. 

Artigo 46.º Proposta a seguinte alteração ao ponto 1-“através dos seus representantes”. 
Após esta proposta de alteração aprovado por unanimidade 

Artigo 54.º Proposta a seguinte alteração à alínea e) onde se acrescentou: “serviços téc-
nico-pedagógicos”. Após esta proposta de alteração aprovado por unanimi-
dade. 

Artigo 55.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 57.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 59.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 60.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 62.º  Aprovado por unanimidade 

Artigo 63.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 65.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 66.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 67.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 69.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 79.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 80.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 84.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 85.º  Aprovado por unanimidade 

Artigo 86.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 98.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 110.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 120.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 133.º Aprovado por unanimidade 

Artigo 136.º Aprovado por unanimidade 

A conselheira Luísa Varela propôs a criação de um link no documento, sempre que o texto se 

refira a legislação e/ou siglas. E ainda, que no artigo 9, Deveres dos Alunos, passe a constar que… 
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devem evitar o uso ou transporte de artigos de valor. Propostas aprovadas por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata 

que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. 

 

 A Presidente  __________________________________________________ 

 

Os Secretários _________________________________________________ 

    

                           _________________________________________________ 


