Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos

Conselho Geral
Ata número trinta e seis
Aos vinte e sete dias, do mês de abril de dois mil e dezasseis, 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.
A ordem de trabalhos da reunião teve os seguintes pontos tal como indicado na
convocatória do dia vinte e um de abril de dois mil e dezasseis:
Ponto 1 – Leitura, discussão e votação da ata número 35 do Conselho Geral, relativa à
reunião de 27 de janeiro de 2016;
Ponto 2 – Análise, discussão e votação do Relatório de Contas de Gerência do
Agrupamento relativo ao ano de 2015, de acordo com o ponto 1, alínea j), do Artigo
13.º do Decreto-lei número 137/2012 de 2 de julho;
Ponto 3 – Análise e discussão do relatório de avaliação interna relativo ao segundo
período do ano letivo 2015/2016, de acordo com a alínea k) do Artigo 13.º do Decretolei número 137/2012 de 2 de julho;
Ponto 4 – Análise, discussão e votação da proposta de alteração do Regulamento
Interno do Agrupamento;
Ponto 5 – Análise, discussão e votação do Mapa de Férias da Diretora de acordo com a
alínea s) do Artigo 13.º do Decreto-lei número 137/2012 de 2 de julho;
Ponto 6 – Apresentação e reflexão sobre os índices de concretização da Carta de
Missão da Diretora do Agrupamento entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2016;
Ponto 7 – Análise do pedido de esclarecimento acerca do envio das turmas de sétimo
ano para a Escola Secundária de Pinhal Novo;
Ponto 8 – Outros assuntos.
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O Presidente, José Carlos Sousa, iniciou a reunião agradecendo a presença dos
pais e encarregados de educação nesta assembleia, ressalvando a sua importância
para o enriquecimento da escola.
Procedeu-se, de seguida, à discussão e aprovação da ata número trinta e cinco,
tendo a mesma sido aprovada com doze votos a favor, cinco abstenções e nenhum
voto contra.
No que se refere à apresentação do Relatório das Contas de Gerência do
Orçamento do Estado, do Orçamento de Dotações com Compensação em Receita e da
Ação Social Escolar (AE), o Presidente do Conselho Geral pediu à Diretora que
solicitasse a presença da Subdiretora, professora Maria da Natividade de Azeredo,
para que estivesse presente na reunião para este efeito, em representação do
Conselho Administrativo, para que fizesse uma apresentação breve do documento,
previamente distribuído pelos presentes.
Assim, a Subdiretora realçou alguns aspetos relacionados com a caraterização
do Agrupamento, nomeadamente o rácio professor/aluno, o qual se revela mais
favorável em 2015/2016, quando comparado com o do ano letivo anterior. Apresentou
os diferentes quadros que retratam as verbas recebidas e despendidas ao longo do
ano económico de 2015, justificando-as ou clarificando a sua proveniência ou
aplicação.
Após a intervenção da Subdiretora,
esclarecimento das questões colocadas, a saber:

seguiu-se

um

momento

para

-a representante da Autarquia, Idalina Polido, expressou a satisfação por verificar que
os apoios financeiros atribuídos estavam, de forma clara, espelhados no Relatório,
devidamente inscritos nas atividades a que se destinaram e rigorosamente
contabilizados nos mapas de receita e despesa.
- A representante dos pais e encarregados de educação, Paula Passarinho, quis saber
quantos funcionários Assistentes Operacionais incluía o número indicado nos quadros
1 e 2, referentes ao pessoal não docente vinculado.
- A representante dos docentes do 1º ciclo, Conceição Henriques, questionou o destino
da verba gerada com o lucro do bufete da Escola sede, confirmando se o mesmo era
canalizado para reforço alimentar dos alunos carenciados. A este propósito, a
Subdiretora confirmou a aplicação daquela verba de acordo com as orientações
superiores, consagradas no Despacho de regulamentação da ASE e, ainda, em todo o
tipo de necessidades da Escola sede que o Orçamento de Estado não cobre: obras de
reparação; conservação; melhoria de espaços e equipamentos; contratos de prestação
de serviços de conservação e de segurança dos edifícios e instalações; espólio
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documental para a biblioteca escolar; prémios; etc. Neste âmbito, aludiu aos
procedimentos introduzidos no bufete para controlo de lanches fornecidos aos alunos
carenciados.
- O representante dos docentes dos 2º e 3º ciclos, Carlos Vilas, quis saber quais os
mecanismos adotados pela Autarquia, no 1º ciclo, por similitude aos do 2º e 3º ciclos,
para suprir carências alimentares. Idalina Polido esclareceu que realmente, a situação
verificada na Escola sede não se aplicava ao 1ºciclo, dado que estes alunos têm acesso,
em dias alternados, a leite ou fruta, gratuitamente, âmbito de Programas próprios, em
parceria das Autarquias com o Ministério da Educação.
Terminado o período de esclarecimentos, o Presidente do Conselho Geral
colocou o Relatório à votação, tendo o mesmo sido aprovado com dezassete votos a
favor e duas abstenções
No ponto três, procedeu-se à análise e discussão do relatório de avaliação
interna relativo ao 2.ºperíodo, tendo o presidente do Conselho Geral referido que
considera este documento bastante elucidativo, e embora reconheça que a Direção
tem vindo a agir para melhorar, cada vez mais, os resultados escolares dos alunos, os
mesmos ainda apresentam uma percentagem elevada de resultados negativos,
sobretudo nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês.
A Diretora referiu que todos os relatórios do estudo da avaliação interna são
alvo de análise e discussão nas reuniões do Conselho Pedagógico, nas reuniões com as
Coordenadoras dos estabelecimentos e nas reuniões dos Departamentos, propondo-se
estratégias que possam conduzir a uma melhoria do sucesso escolar e da disciplina.
Referiu, ainda, que o Conselho Pedagógico apontou como causas para os problemas
em apreço, o elevado número de alunos por turma, a desadequação dos espaços, o
grau de dificuldade e extensão dos programas, a diminuição da carga horária na
disciplina de Inglês, a falta de responsabilidade dos alunos e a falta do material
indispensável para as aulas. De notar que alguns alunos não informam os encarregados
de educação, relativamente ao material a adquirir.
Foram enumeradas algumas das estratégias implementadas, a saber: atribuição
de apoios educativos para os alunos que apresentam mais dificuldades; envio de
alunos para a Sala de Estudo, tendo-se privilegiado o seu acompanhamento por
professores de Português e de Matemática; coadjuvação em sala de aula;
implementação do projeto “Mais Motivação, Mais Sucesso”; projeto “A Formação Não
É Só o Saber”; continuação dos trabalhos de equipa entre os professores; participação
dos alunos em concursos, até em articulação com editoras; elaboração de planos de
ação pelos Departamentos; constituição de turmas de Percurso Curricular Alternativo
(PCA). Os Diretores de Turma reúnem com os encarregados de educação, em
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assembleia ou particularmente, a fim de lhes dar conhecimento dos problemas ou das
dificuldades que os seus educandos vêm a apresentar.
No que respeita à (in) disciplina, a Diretora começou por fazer referência à ação
dos Diretores de Turma e sua articulação com os encarregados de educação, tendo,
ainda, aludido ao facto de muitos problemas disciplinares serem tratados de imediato
na Direção. Fez ainda menção à aplicação do Código de Conduta, articulado desde o 1º
ao 3º ciclo; à existência do NACEPI, com um professor em todos os tempos letivos, a
fim de poderem ser recebidos os alunos que não se comportem devidamente nas
aulas, ao projeto do NACEPI em conjunto com o SPO e ao projeto “A Formação Não É
Só o Saber”. Informou, também, que a Escola Segura tem vindo a ministrar em
algumas turmas ações de formação sobre “Criminalidade” e “Os Perigos da Internet”.
Este assunto tem sido debatido nas reuniões do Conselho Pedagógico, dos
Departamentos, dos Conselhos de Turma e Conselhos dos Diretores de Turma.
A Subdiretora, Natividade de Azeredo, a Adjunta da Direção, Mafalda Luna, as
Coordenadoras de Estabelecimento, das AEC, da Educação Pré-Escolar, do 1º ciclo e
representantes do Conselho Geral (Conceição Henriques, Dora Félix e Graça Passos)
formaram um grupo de trabalho direcionado para a elaboração de “um plano
estratégico de ação” com vista a uma ação concertada e multifacetada no combate à
indisciplina, na prevenção do insucesso e na melhoria das aprendizagens. Nas
próximas reuniões participará também Arlete Sequeira, que é Coordenadora do
NACEPI, fazendo-se, assim, a articulação com os 2º e 3º ciclos e o Adjunto da Direção,
Filipe Ventura.
Rui Costa, represente de pais e encarregados de educação do agrupamento
referindo-se ao comportamento e disciplina (vide relatório, página 4), referiu que a
taxa de alunos indisciplinados no primeiro ciclo é muito elevada e que terá que se
atuar logo nesta faixa etária. Perguntou se haveria algum estudo comparativo a nível
nacional, ou por zonas regionais, acerca dos índices de indisciplina dos alunos, tendo o
presidente do Conselho Geral respondido que não tinha conhecimento de relatórios
comparativos a nível nacional em termos de indisciplina mas que em termos de
sucesso havia e estavam disponíveis na página da DGE
Paula Passarinho, representante de pais e encarregados de educação
referindo-se ao insucesso escolar dos alunos, disse que muitas vezes os discentes não
têm técnicas e métodos de estudo e que os pais também não entendem esses
métodos, pelo que se torna difícil poderem apoiar os seus educandos.
Dora Félix, representante dos docentes esclareceu que no primeiro ciclo a
ordem de saída da sala de aula não está contemplada no código de conduta, daí o
número elevado de registo em “outras medidas” uma vez que é aqui que se inserem as
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medidas de: retirada de sala de aula, contacto telefónico com o encarregado de
educação ou copiar as regras, medidas essas também aplicadas nas AEC.
Conceição Henriques, representante dos docentes referiu também que o
Código de Conduta só está em vigor há dois anos e que só agora está a dar frutos e
propõe que o item “outras medidas” possa ser mais detalhado. Referiu ainda que a
análise reiterada destes relatórios indiciam que serão necessários mais recursos
humanos (técnicos, tutores, etc.), para fazer face a este problema.
Por sua vez, Margarida Costa reiterou a importância da prevenção, já aflorada
na discussão do Projeto Educativo, através de ações de promoção da disciplina em
detrimento de medidas corretivas da indisciplina. Salientou a importância que tem a
própria terminologia utilizada, uma vez que os termos utilizados revelam o valor que
atribuímos. Se quisermos evidenciar uma atitude menos reativa e mais proactiva na
melhoria das atitudes e comportamentos dos alunos, poder-se-ia não utilizar palavras
que em si mesmas têm uma conotação negativa, como “combate” ou “luta contra”,
assim como “indisciplina” e “insucesso”, utilizando os nomes na sua asserção positiva
no próprio relatório de avaliação e noutros documentos: taxa de indisciplina e taxa de
sucesso.
O Presidente do Conselho Geral referiu que este é um grande desafio que se
depara ao agrupamento e que a monitorização e atuação em face dos resultados tem
de ser uma realidade
No ponto quatro da ordem de trabalhos procedeu-se, de seguida à análise,
discussão e votação da alteração do Regulamento Interno do Agrupamento na Secção
V, Art.º 18º, ponto 1.4. O presidente do conselho geral contextualizou o assunto conhecido de
todos e não havendo intervenções foi o mesmo colocado á votação tendo sido aprovado por
unanimidade e fazendo parte integrante desta ata.

No respeitante ao ponto cinco, foi analisado, discutido e votado o Mapa de
Férias da Diretora, de acordo com a alínea s) do Artigo 13.º do Decreto-lei 137/2012 de
2 de julho. Também aqui não existiram intervenções pelo que o presidente do
conselho geral colocou à votação o referido mapa que foi aprovado por unanimidade.
No ponto seis da Ordem de Trabalho foram apresentados os índices de
concretização da Carta de Missão da Diretora do Agrupamento entre janeiro de 2015 e
fevereiro de 2016, seguindo-se uma breve análise feita pelo presidente do Conselho
Geral, tendo o mesmo referido que muitas das ações prevista já foram concretizadas,
outras estão ainda em fase de realização e apenas uma não está ainda executada. A
equipa de monitorização da carta de missão não contou desta vez com os representes
de pais e encarregados de educação Por sua vez, a Diretora reiterou o seu pedido aos
pais e encarregados de educação para integrarem a equipa de estudo da avaliação
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interna do agrupamento. A encarregada de educação, Paula Passarinho, considerou
que o documento da monitorização deveria espelhar mais eficazmente não apenas as
ações concretizadas, mas também as escolas do agrupamento onde essas ações foram
levadas a cabo e considerou que a “realização de uma visita anual dos encarregados de
educação dos alunos do 4.º ano à escola sede”, não pode ser considerada como
concretizada, uma vez que não chegou a realizar-se em pleno e que a mesma deverá
ser melhorada, ainda neste ano. Questionou também em que ponto se encontrava o
“projeto EMA”, tendo Rosária Arroja representante dos docentes esclarecido que
embora tenham passado à segunda fase o agrupamento acabou por não ser
selecionado, pelo que o mesmo projeto foi readaptado passando a ser designado por:
”Mais motivação, mais sucesso (MMS) ”. As atividades deste projeto integraram o
plano de atividades do Agrupamento.
Das várias propostas, algumas já foram concretizadas ou estão em curso,
nomeadamente: publicação de trabalhos efetuados pelos alunos no jornal do PinhalNovo; divulgação de trabalhos na página do Agrupamento (E galeria); decorre a espiral
do conto nos três ciclos de estudo; as atividades propostas e orientadas pelo
Departamento de Educação Física denominadas por: ”ato e movimento” tiveram lugar
na data prevista. Esta Proposta abrangeu os alunos do 2º e 3º ciclos dando a conhecer
diferentes áreas do desporto (orientação, judo, etc.) e da saúde.
Este resumo foi completado com as informações de Vânia Carvalho em
representação do agrupamento de centros de saúde, que salientou ser esta uma
experiência muito positiva a qual tem servido de exemplo a outras escolas. O tema
abordado foi o tabagismo.
É de anotar que todas as atividades têm sido realizadas sem qualquer
acréscimo de despesa (custo zero), baseado nas parcerias estabelecidas e na boa
vontade de todos os intervenientes.
As parcerias com as editoras traduzem – se na prestação de formações aos
professores e na oferta de alguns livros.
Relativamente ao ponto sete da ordem de trabalhos o Presidente do Conselho
Geral deu conhecimento de um documento que lhe foi endereçado, o qual explicitava
um pedido de esclarecimento à Direção, por parte dos professores principalmente do
3º ciclo do Ensino Básico da Escola-Sede, num total de cinquenta e sete. Acerca do
envio das turmas de 7º ano para a Escola Secundária de Pinhal Novo, no próximo ano
letivo. O Presidente do Conselho Geral passou a palavra à Sra. Diretora, de forma a
esta poder elucidar os restantes membros do Conselho. A Sra. Diretora leu a
informação prestada aos signatários do pedido de esclarecimento, focando os
seguintes aspetos: previsão de um elevado número de turmas do 5º ano (15 ou 16);
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previsão igualmente de 15 turmas para o 6º ano. Este aumento refletirá no número
global de turmas, havendo apenas a criação de uma turma de PCA no 7º ano. Acresce
ainda o número de alunos NEE que transitam para o 7º ano (18, incluídos 11 alunos
CEI). Por último, não cabe inferir a extinção do 3º ciclo nesta escola com caráter
definitivo.
Após a sua explicação, Carlos Vilas, na qualidade de representante dos
docentes, relatou aos presentes que a decisão tomada por parte da Direção sobre este
assunto não fora conhecida e muito menos discutida, até à data, em qualquer órgão
pedagógico. Continuou dizendo que toda a informação sobre este assunto tinha
chegado aos docentes da escola por via de outros docentes, nomeadamente da Escola
Secundaria de Pinhal Novo, visto que estes, já tinham conhecimento, por parte da sua
Direção, que para o próximo ano letivo iriam receber a totalidade das turmas de 7º
ano provenientes da EB 2/3 José Maria dos Santos.
O mesmo professor estranha o secretismo envolvido em todo o processo,
questionando a Sra. Diretora do porquê deste silêncio. Pergunta que ficou por
responder. Salientou aos presentes o profundo incómodo e mau estar criado pela
situação aos docentes afetos ao 3º ciclo, no qual se inclui, não tendo havido a mínima
preocupação em acautelar a posição dos mesmos em função das decisões tomadas,
sabendo que vão existir situações de docentes em que a sua componente letiva ficará
grandemente reduzida.
A Sra. Diretora referiu que não haveria motivo para preocupações e que todos
os docentes teriam um horário atribuído.
O professor Carlos Vilas ainda referiu que, de acordo com o número de alunos que
para o ano irá frequentar o 4º ano, é inferior (279, contra 320 deste ano)
comparativamente com este ano, se a Sra. Diretora poderia garantir que para o ano
letivo 2017/2018 poderia haver uma reposição das turmas de 7º ano. Pergunta que
também ficou sem resposta.
O representante dos Encarregados de Educação, Rui Costa compreendeu
ambos os argumentos, salientando o facto da falta de espaço na escola, entendendo a
deslocação do 7º ano para a Escola Secundária de Pinhal Novo como lógica. Não
entende, no entanto, a falha de comunicação entre a Direção e os restantes órgãos
pedagógicos, e por conseguinte, os docentes, dizendo que esta situação deveria ser
melhor acautelada no futuro, nomeadamente em relação à preparação do ano letivo
2017/2018.
Em relação ao último ponto da ordem de trabalho, o Presidente do Conselho
Geral, informou os presentes, que prevê a necessidade da sua substituição neste
Órgão, uma vez que se encontra em fase concursal para Diretor de outro Agrupamento
Escolar.
Propôs marcação de nova reunião do Conselho Geral para o final de maio, para
a nomeação do novo Presidente.
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Pelas vinte e uma horas e trinta minutos, deu-se por encerrada a reunião, da
qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim que a secretariei e pelo
Presidente do Conselho Geral.

A Secretária

O Presidente do Conselho Geral

_____________________________

__________________________________
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