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CONSELHO GERAL

ATA NÚMERO CINqUENTA E SEIS

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, reuniu o
conselho Geral do Agrupamento Escolas Anselmo de Andrade, na sala seminário oito,
bloco seis, sob a presidência da professora zéría Vasques condeça, para dar
cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:................

Ponto um: lnformações;........

Ponto dois: Balanço do plano Anual de Atividad es2oL7-2or8;

Ponto três: Organização do ano letivo 201.g_2OIg

A reunião teve início com a leitura da ata número cinquenta e cinco, que foi aprovada
com onze votos a favor e uma abstenção,

A Presidente do conselho Geral começou por eÍogiar a forma como o Diretor do
Agrupamento e a sua equipa geriram o final atribulado de ano letivo, garantindo o
interesse dos docentes relativamente à greve, à análise da nova legislação e a

necessidade de cumprir a realização de outras atividades, nomeadamente exames. .........

No ponto um, a Presidente do conselho Geral informou que os representantes da
câmara Municipal de Almada, o representante de encarregados de educação do
primeiro ciclo, a professora Luisa Varela, o representante do Junior Achievment e os
representantes da câmara Municipal de Almada não poderiam estar presentes por
motivo de gozo de férias. o conselheiro Luis Barradas foi substituído pelo senhor Vasco
Silva. .........

De seguida, a Presidente do conselho Geral passou à divulgação das informações que
foram previamente enviadas aos conselheiros através de um documento próprio e que
são as seguintes:.

1' Canguru Matemático: dos 89387 concorrentes, 29L são do nosso Agrupamento
e ficaram nos lugares cimeiros - Projeto coordenado pelos colegas Arsénio
Santos e José Marques;

2' A organização e funcionamento do secretariado de exames foi elogiada pelo

inspetor;
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3. Foram realizados todos os Conselhos de Turma, o último realizou-se ontem, dia

vinte e cinco);

4. A escola contará, no próximo ano letivo, com a participação de uma assistente

de língua de nacionalidade húngara;

5. Resultado do concurso de professores do quadro de Agrupamento: nove

professores foram colocados noutras escolas e oito professores integrarão o

quadro do Agrupamento; .....'.'.

6. De acordo com a última reunião de rede, o Agrupamento abrirá cinco turmas dos

Cursos Científico-Humanísticos (três turmas de Ciências e Tecnologias e duas

turmas de Línguas e Humanidades) ao que acresce uma turma dos Cursos

profissionais (GPSI - Técnico de Gestão e Programação de Sistemas lnformáticos;

1. Intervenção no Bloco seis - recuperação de salas de aula: pintura integral de

todas as salas, conversão da sala de teatro em sala multiusos. A escola sede

contou com o apoio da Associação de Pais da Escola Básica Feliciano Oleiro, que

irá também recuperar equipamento em madeira, nomeadamente as portas das

salas de aula, bem como as casas de banho;

8. Foram pedidos orçamentos, a remeter à tutela para apreciação, com vista à

intervenção de fundo nos balneários exteriores, nos laboratórios de Química e

Biologia e nas casas de banho dos blocos quatro e cinco;

9. Legislação recente, imprescindível para a organização do novo ano letivo:

Despacho Normativo ne LO-A12018, de 19 de junho (constituição de turmas);

Decreto-Lei ne 5412018, de 6 de julho (educação inclusiva); Decreto-Lei ne

SSIZOLB, de 6 de julho flexibilidade curricular f organização curricular);

Despacho Normativo np 10-8/2018, de 6 de julho (organização do ano letivo

20L8-2019); ................

10. No âmbito no plano de autonomia e flexibilidade curricular os departamentos e

grupos disciplinares definiram áreas de confluência, a serem trabalhadas em

sede de Conselho de Turma;

L1. Foi elaborado o Plano Estratégico de Educação para a Cidadania; .......'......".

j-2. No âmbito da aplicação do Decreto-Lei ne 5412OL8, de 6 de julho, no artigo 12e,

o Diretor nomeou a equipa de apoio à Educação lnclusiva. A equipa dará

prioridade aos alunos da Unidade que implicam medidas adicionais; seguem-se



os alunos com medidas seletivas e finalmente os alunos que beneficiam das

u n iversa is;

13. Calendário Escolar (Despacho 6020 A de 1'9 de junho de 2018) - ; 1e período-

entre 12 e 17 setembro a L4 de dezembro; 2e período- de 3 janeiro a 5 de abril;

3e período- de 23 de abril a 5 de junho para os anos de exame;14 de junho para

os 5e,6e, 7e,8e,10e anos; pré- escolar e l-e ciclo terminam a 21 de junho.

14. Da análise dos resultados dos exames nacionais do ensino secundário, verifica-

se que, de um modo geral, a média interna é inferior à do ano letivo anterior,

contudo, em diversas disciplinas a média interna é superior à média nacional. A

média interna aproximou-se mais da média nacional, embora em alguns casos

ainda se verifique alguma discrepância. O Diretor referiu que este ano notou-se

um melhor desempenho dos alunos nos exames nacionais, o que de alguma

forma consubstancia as medidas tomadas, nomeadamente a coadjuvação, a

intervisão e o apoio específico focado na preparação para os exames nacionais

que decorreu no 3.s período às turmas dos anos com exame nacional.

No ponto dois da ordem de trabalhos, foi feito o balanço do Plano Anual de Atividades

ZOLT-2078, considerando-se o mesmo positivo, na medida em que das 334 atividades

propostas foram realizadas 323 (menos 11). Uma vez que muitas atividades foram

substituídas por outras, assim o grau de execução deste plano foi de 96,7%. Assim, o

Relatório de Execução do Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas

Anselmo de Andrade foi aprovado por unanimidade.

A conselheira Alexandra Costa referiu que a concretização das atividades ao nível do

primeiro ciclo deve ser repensada atendendo ao facto de ser bastante visível a

discrepância verificada entre o número de atividades realizadas numa e noutra escola

do agrupamento (na Escola Básica Feliciano Oleiro realizam-se cerca de metade das

atividades das realizadas na Escola Básica do Pragal). Esta mesma conselheira elogiou o

formato dos documentos apresentados neste Conselho Geral, afirmando que são de

fácil análise e interpretação, facilitando a visão global da dinâmica da esco1a.."........',.....

No ponto três da ordem de trabalhos, foifeita a apreciação do documento elaborado e

aprovado em Conselho Pedagógico de 19 de julho (organização do ano letivo 20L8-2019)

com base no despacho normativo 10B e noutros normativos Iegais.



O Diretor solicitou a aprovação clara e objetiva do Conselho Geral no que diz respeito

ao funcionamento do regime duplo na Escola Básica do Pragal com o 3.e e 4.s ano a

funcionar no turno da manhã e o l..e e 2.e ano a funcionar no turno da tarde, de acordo

com os horários expressos na página 7 do documento - Organização do Ano Letivo

IOLB|}OI} do Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade. Foram também aprovadas

a oferta das AEC de expressões, inglês e atividade física e motora para o L.e e 2.e anos

de escolaridade e de expressões e atividade física e motora para os 3.e e 4.e anos' .'."'......

A conselheira Sandra Nunes apontou uma possível gralha na distribuição semanal de

três tempos de 45 minutos na disciplina de Ciências Naturais no segundo ciclo,

atendendo à realização de atividades práticas e experimentais, para as quais é mais

proveitosa a existência de um bloco de noventa minutos. O Diretor referiu que a opção

apresentada chegou-lhe por parte da Coordenadora do Departamento de Matemática

e Ciências Experimentais, mas que irá esclarecer o assunto com a Professora lsabel

Guerra, representante do grupo 230, procedendo-se à reformulação daquela

organização de tempos, caso se comprove o lapso.

Foi também apreciado o documento elaborado e aprovado em Conselho Pedagógico de

16 de julho (plano estratégico de educação para a cidadania), tendo sido aprovado por

unanimidade. ...............

O Conselho Geral apresentou um voto de pesar pelo falecimento da assistente

operacional Ana Paula Grafinho.

E nada mais havendo a tratar, foi redigida esta ata, que após ser lida e aprovada, será

assinada nos termos da lei.

A Presidente do Conselho Geral

A secretária

A secretária


