Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos

Conselho Geral
Ata número 31
Aos três dias do mês de junho de dois mil e quinze, pelas dezoito horas e trinta
minutos, sob a presidência do professor José Carlos Sousa, reuniu o Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, com a presença dos membros que
constam na folha de registo de presenças.---------------------------------------------------------Da Ordem de Trabalhos constavam os seguintes pontos:----------------------------------------Ponto 1 – Leitura, discussão e votação da ata 30 numero do conselho geral de 22 de
abril.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Apreciação e discussão do relatório da avaliação interna relativo ao 2º
período do ano letivo 2014/2015, de acordo com a alínea k) do artigo 13º do DecretoLei 137/2012 de 2 de julho.------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Análise, discussão e votação do projeto educativo do agrupamento para o
quadriénio 2014/2017 de acordo com a alínea c) do artigo 13º do Decreto-Lei
137/2012 de 2 de julho.----------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Outros assuntos.------------------------------------------------------------------------------Antes de entrar na ordem de trabalhos, o presidente do Conselho Geral (CG), José
Carlos Sousa, informou que a representante dos pais e encarregados de educação
Susana Oliveira será substituída por Élia Balseiro. Seguidamente, justificou o
adiamento desta reunião em relação à data previamente agendada (27 de maio de
2015) em virtude da equipa de trabalho do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA)
não ter, à data, o documento concluído. Referiu ainda que tinha existido um pedido da
Câmara Municipal de Palmela (CMP) para a apresentação do caderno de recursos
educativos, situação que não se verificará mas que será esclarecida no ponto 4. Outros
assuntos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 1 – Leitura, discussão e votação da ata 30 numero do conselho geral de 22 de
abril.---------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente do Conselho Geral (CG), José Carlos Sousa abriu o período dedicado à
discussão da ata. A representante dos pais e encarregados de educação (EE), Paula
Passarinho pronunciou-se sobre esta ata, no sentido de emitir uma recomendação
para a elaboração de atas futuras, referindo que os representantes dos pais e EE com
assento no CG não estão em representação da escola x ou y, mas em representação de
todos os pais e EE do Agrupamento, pelo que não devem ser referidos nas atas como
representante de determinada escola. Levantou ainda uma dúvida em relação à
redação de uma afirmação em ata, situação que foi de imediato corrigida. Nada mais
havendo a assinalar, procedeu-se à votação da ata número trinta, datada de vinte e
dois de abril de dois mil e quinze, tendo sido aprovada com treze votos a favor, três
abstenções e zero votos contra.----------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Apreciação e discussão do relatório da avaliação interna relativo ao 2º
período do ano letivo 2014/2015, de acordo com a alínea k) do artigo 13º do
Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho.------------------------------------------------------------------O presidente do CG, José Carlos Sousa anunciou a abertura do período de apreciação e
discussão deste documento tendo a representante dos pais e EE, Paula Passarinho
manifestado de imediato a sua preocupação com os resultados em disciplinas básicas
como o Português, a Matemática e o Inglês, que considera que são indicadores
assustadores de insucesso escolar. Considerou que estes resultados devem ser objeto
de reflexão e, sobretudo, de ponderação sobre medidas com vista à sua alteração. O
presidente do CG, José Carlos Sousa interpelou a directora do Agrupamento,
Guilhermina Ramos afirmando ter conhecimento de um relatório do grupo disciplinar
de Inglês a propósito desta situação. Referiu que os resultados nesta disciplina
melhoraram nos primeiros anos em que o Inglês fez parte das Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC) mas que têm vindo a piorar nos últimos anos. A
directora do Agrupamento, Guilhermina Ramos leu excertos deste relatório,
salientando que os professores da disciplina evidenciam como causas a menor carga
horária para a disciplina a partir da última reorganização curricular, o elevado número
de alunos por turma e a falta de acompanhamento dos EE do percurso educativo dos
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alunos, o que acarreta como consequências a existência de situações de indisciplina e
a impossibilidade de realizar um trabalho individualizado com os alunos. Este relatório
apresenta ainda um conjunto de atividades promovidas pelo departamento e
evidencia o trabalho de articulação entre docentes, com os outros ciclos de ensino,
designadamente o 1º ciclo e com a Biblioteca Escolar. A representante dos pais e EE,
Paula Passarinho referiu a título de exemplo que o livro de atividades que acompanha
o manual nunca foi utilizado na turma do seu educando. O presidente do CG, José
Carlos Sousa reforçou que importa pensar em respostas para o recorrente insucesso
nestas disciplinas e que tentará analisar esta questão da utilização do material de
apoio ao manual escolar no próximo Conselho Pedagógico (CP). A representante dos
pais e EE, Carla Rosa manifestou a sua principal preocupação com o comportamento e
indisciplina no 1º ciclo, pretendendo saber que ferramentas os docentes têm para lidar
com esta situação. Questionou os docentes sobre o Código de Conduta, se terá
introduzido melhorias e se a sua aplicação será objeto de avaliação no final do ano. A
professora Conceição Henriques respondeu que estes dados foram analisados em
Conselho de Docentes. Apesar da indiferença de alguns EE, o Código de Conduta veio
conferir maior segurança aos docentes na aplicação de medidas. No entanto, o
Conselho de Docentes considera que as medidas de remediação são insuficientes e
que deveriam existir outras medidas de caráter preventivo como a coadjuvação em
sala de aula (o apoio educativo poderia ser gerido de forma diferente, permitindo dois
docentes em sala de aula - esta proposta já foi feita e não foi aceite) e mais meios para
apoiar os alunos, como o apoio psicológico. Voltou a salientar como factores críticos o
elevado número de alunos por turma e a alteração e peso da carga horária, obrigando
à permanência dos alunos muito tempo em sala de aula. Reiterou que a problemática
não tem causas somente na escola, que as relações familiares se têm alterado e que
seria importante analisar as causas a montante. A directora do Agrupamento,
Guilhermina Ramos referiu que estes aspectos ultrapassam a direcção que toma as
medidas que a legislação lhe permite. A representante dos pais e EE, Paula Passarinho
manifestou-se impotente e frustrada com a apresentação mais uma vez extemporânea
deste tipo de documento, estando a ser feita uma reflexão que já não permite
qualquer ação sobre os problemas identificados. Reforça que o Agrupamento tem que
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fazer um esforço para cumprir a lei de forma atempada, melhorando a eficácia na
produção destes documentos, para que o CG possa exercer a sua função de reflexão e
apresentação de propostas de intervenção. O presidente do CG, José Carlos Sousa
subscreveu esta intervenção afirmando que tem tentado cumprir com todas as tarefas
inerentes ao CG, embora recorrendo a adiamentos sucessivos. Afirmou que existe um
compromisso da senhora directora no que diz respeito à apresentação atempada do
Plano Anual de Atividades (PAA). Sugeriu ainda que, na distribuição de serviço, fossem
atribuídos pequenos tempos a quem integra estes grupos de trabalho e que haja uma
sensibilização nos departamentos curriculares para que, mais do que ler os relatórios,
seja possível agir sobre eles. A directora do Agrupamento, Guilhermina Ramos pediu o
apoio da CMP e das Associações de Pais no sentido de colaborarem na apresentação
de pistas de trabalho decorrentes da análise destes relatórios de avaliação interna. A
representante da CMP, Idalina Polido referiu que o olhar externo que está a ser
solicitado deve ter acesso às reflexões dos grupos disciplinares/departamentos
curriculares. Manifestou interesse por conhecer, por exemplo, o produto da reflexão
do grupo de Português. A directora do Agrupamento, Guilhermina Ramos leu excertos
do relatório deste grupo que afirma que os resultados têm sofrido flutuações e que as
causas principais convergem com as já enunciadas noutros documentos: falta de apoio
da família, elevado número de alunos por turma e indisciplina. A professora Conceição
Henriques afirmou que a pressão dos exames e a prioridade dada ao cumprimento de
todos os conteúdos curriculares também pode ser um fator que influencie a qualidade
das aprendizagens. Ainda sobre a questão dos exames, o presidente do CG, José Carlos
Sousa pronunciou-se sobre o atual modelo, questionando a calendarização que
condiciona o normal funcionamento das atividades letivas e cujo período de aulas de
compensação não tem sido depois aproveitado pela maioria dos alunos. O professor
Carlos Vilas interveio no sentido de atestar a preocupação do CG mas considerando
que este não tem apresentado estratégias de combate à indisciplina. Insistiu na
necessidade de haver uma comunicação constante entre a escola e os pais e apelou ao
papel das Associações de Pais e EE no envolvimento do maior número de pessoas e
não apenas dos seus representantes. Considera que a problemática da indisciplina
deveria ser eleita como área de intervenção prioritária e que o Projeto E.M.A.
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(Estímulo à Melhoria das Aprendizagem) poderá ser um ponto de partida para a
introdução de novas estratégias. Salientou que os pais e EE deviam participar na
elaboração deste projeto. A representante dos pais e EE, Ana Patrício pediu para ser
esclarecido em que consiste o E.M.A. A professora Rosário Arroja explicou que o
Projeto E.M.A. tem como objetivo incentivar o aparecimento, o desenvolvimento e a
divulgação de projetos inovadores, de qualidade, que fomentem o sucesso dos alunos
através da sua participação em atividades devidamente estruturadas e realizadas em
parceria com entidades externas à comunidade escolar. Visa mudar práticas letivas
através do ensino experimental e das TIC. O projeto pode e deve funcionar como
alavanca motivacional para toda a comunidade escolar através do seu envolvimento e
pelos impactos positivos que venham a provocar. Os parceiros encontrados são as
editoras Areal, Santillana e Porto Editora, o Jornal do Pinhal Novo, a Comissão de
Festas e empresas de informática. A professora Rosário Arroja considerou também que
seria importante chamar as Associações de Pais para que se constituam parceiros
deste projeto. Informou que a equipa do projeto reúne todas as terças-feiras entre as
15h e as 16h30m, tendo o projeto de ser submetido até dia 17 de Julho. Feito o
convite, ficou combinado que numa primeira reunião se ajustarão as potencialidades
desta parceria com as Associações de Pais.----------------------------------------------------------Ponto 3 – Análise, discussão e votação do projeto educativo do agrupamento para o
quadriénio 2014/2017 de acordo com a alínea c) do artigo 13º do Decreto-Lei
137/2012 de 2 de julho.----------------------------------------------------------------------------------O presidente do CG, José Carlos Sousa iniciou a discussão deste ponto afirmando que a
versão do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) não tem título, pelo que deverão
ser pensadas algumas sugestões para ser escolhida uma no final da discussão. A
representante dos pais e EE, Carla Rosa apresentou algumas sugestões a realizar na
página 17, a saber: Nos aspetos positivos deverá constar que as Associações de Pais
são promotoras de iniciativas de forma a melhorar a participação dos encarregados de
educação na vida do agrupamento. Nos aspectos a melhorar deverão constar 1.
Reduzido incentivo à participação dos pais e EE nas atividades do agrupamento e 2.
Não participação dos representantes dos pais e EE em Conselhos de Turma nos
momentos de não avaliação individual dos alunos. A proposta relativa aos aspectos
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positivos foi aceite sem controvérsia. O presidente do Conselho Geral (CG), José Carlos
Sousa considerou que as duas propostas relativas aos aspectos a melhorar deveriam
ser votadas. Procedeu-se à votação da proposta 1. Reduzido incentivo à participação
dos pais e EE nas atividades do agrupamento, tendo sido aprovada com seis votos a
favor, nove abstenções e zero votos contra. Seguidamente procedeu-se à votação da
proposta 2. Não participação dos representantes dos pais e EE em Conselhos de Turma
nos momentos de não avaliação individual dos alunos, tendo sido aprovada com
quatro votos a favor, dez abstenções e um voto contra. A representante da Fundação
COI, Inês Bento sugeriu que a informação relativa ao NACEPI transitasse para a pág.8,
em vez de constar na pág. 15 na qual já são apresentados dados estatísticos. O
presidente do CG, José Carlos Sousa afirmou que a meta a cumprir em 2017 em
relação ao 1º ano tem uma gralha, pelo que deverá ler-se 99%, uma vez que as
retenções neste ano de escolaridade têm um carácter excecional. A professora
Conceição Henriques esclareceu que, apesar deste facto, há medida das aprendizagens
no 1º ano. A representante da CMP, Idalina Polido anunciou que a CMP iria abster-se
na votação do PEA em virtude do documento só ter sido rececionado na sexta-feira
anterior, o que não permitiu a análise devida. Além disso, e apesar da receção tardia, a
CMP considera ainda que a estrutura do documento não foi melhorada de acordo com
as orientações deste CG. Foram feitas algumas sugestões de título para o PEA tendo
sido escolhido o título A caminho do Sucesso. Procedeu-se então à votação do Projeto
Educativo do Agrupamento, tendo sido aprovada com seis votos a favor, nove
abstenções e zero votos contra.----------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Outros assuntos.----------------------------------------------------------------------------O presidente do CG, José Carlos Sousa comunicou que, de modo a se cumprirem todas
as obrigações do CG, será convocado nova reunião de CG para o dia 1 de julho com o
objectivo de este órgão se pronunciar sobre os domínios de oferta das AEC e sobre os
critérios de organização de horários. No início de setembro, haverá nova reunião para
apreciar os relatórios relativos ao ano escolar. Informou ainda que, no próximo dia 26
de junho, pelas 18 horas, realizar-se-á na escola sede do Agrupamento uma cerimónia
de entrega de prémios e diplomas relativos ao projecto A formação não é só o saber,
abrilhantada por um momento musical e de poesia para a qual estão convidados todos
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os elementos deste CG. Acusou ainda a receção do documento Proposta de estrutura
do relatório final, que o responsável teve a atenção de colocar à apreciação do CG. Foi
considerado que apresenta questões que podem valorizar o documento e dar mais
pistas em relação à auto-avaliação. A representante da CMP, Idalina Polido transmitiu
que tinha solicitado tempo para a apresentação dos projectos pedagógicos municipais
mas que este documento ainda não se encontra concluído. Propôs que a equipa da
CMP venha apresentar as propostas do caderno de recursos à equipa responsável pela
elaboração do PAA. A directora do Agrupamento, Guilhermina Ramos concordou,
ficando combinado que a CMP fará a proposta de duas datas para acertar com o
Agrupamento. Também os elementos do CG serão informados, estando convidados
para participar nesta reunião.-------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, pelas vinte horas e quarenta minutos deu-se por
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual vai assinada pelo
Presidente do Conselho Geral, e por mim que a secretariei.

A Secretária

O Presidente do Conselho Geral

_____________________________

__________________________________
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