
                  
 

CONSELHO GERAL 
 

REUNIÃO DE 25 de SETEMBRO DE 2018 
 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES 
 

 
Ponto 1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 
 
A ata foi aprovada por unanimidade. 
 
Ponto 2 –Na sequência da aceitação do pedido de renúncia à vaga de conselheira apresentado 
pela professora Patrícia Antunes, a vaga foi preenchida pela candidata seguinte, professora 
Felicidade Ferrão, que iniciou as suas funções com a assinatura do   termo de posse. 

 
Ponto 3 – Informações. 
 
O Senhor Diretor esclareceu o conselho acerca dos principais constrangimentos no arranque do 
ano letivo, salientando as grandes dificuldades relacionadas com o reduzido número de 
Assistentes Operacionais, que inviabilizou o início das atividades letivas na Escola Básica André 
de Resende, no dia dezassete de setembro. 
A falta de Assistentes Operacionais verifica-se em todas as escolas do Agrupamento, sendo a 
Escola Secundária Gabriel Pereira também uma preocupação crescente, face ao número de 
funcionários existentes abaixo do ratio definido na lei, como da existência de mais quatro 
assistentes operacionais de baixa médica prolongada, sem a consequente substituição. 
 
A Senhora Vereadora, Doutora Sara Fernandes, referiu que o problema atual da falta de 
Assistentes Operacionais, não é de hoje, sendo que desde dois mil e dezasseis, a autarquia anda 
a alertar o Ministério da Educação para esta problemática, que se agudizou em dois mil e dezoito. 
Explicou também as razões que conduziram a Câmara Municipal à revogação do contrato de 
delegação de competências na área da educação, que foi aprovado em reunião de câmara do 
passado mês de julho. As verbas transferidas para o município eram insuficientes para que 
pudessem ser cumpridas as competências. Acrescentou ainda que muitas escolas do concelho 
estão em situação de rutura, havendo uma listagem longa de problemas e constrangimentos que 
se verificam nas escolas públicas, por falta de quarenta e dois assistentes operacionais, 
sensivelmente. Adiantou ainda que a câmara não tem autonomia nas regras de colocação de 
funcionários e que o funcionamento das escolas tem sido assegurado, pelos trabalhadores da 
câmara e pelos contratos de emprego-inserção, precários que recrutam pessoas sem qualificação 
para as funções que vão desempenhar e que não podem substituir os postos de trabalho 
permanente. 
Em julho de dois mil e dezoito, a tomada de posição da autarquia foi dada a conhecer ao 
Ministério da Educação, que até à data não deu uma resposta formal sobre a aceitação da 
revogação por mútuo acordo. 



Num universo de trinta e seis escolas do concelho, a autarquia garante o funcionamento do 
ensino pré-escolar e do primeiro ciclo. 
 
Os representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento, 
apoiaram a decisão do diretor de adiar o início das aulas na Escola Básica André de Resende, 
disponibilizando-se para, em conjunto, encontrarem as melhores soluções para a atual situação. 
Para isso, solicitaram ao Diretor do Agrupamento uma reunião, onde, com base nos mapas de 
distribuição dos Assistentes Operacionais nas várias escolas do Agrupamento, ficarem a par da 
real dimensão das dificuldades relatadas e procurarem soluções. 
 
 
Relativamente ao Projeto Educativo, o Senhor Diretor referiu que a comissão responsável pela 
sua elaboração tem o documento quase concluído e apresentou a seguinte calendarização: o 
documento Projeto Educativo será enviado ao Senhor Diretor no dia vinte e oito de setembro, 
posteriormente irá ser discutido nos Departamentos e Subdepartamentos e será objeto de 
análise e aprovação pelo Conselho Pedagógico no dia 11 de outubro e pelo Conselho Geral, no 
dia dezasseis de outubro. 
   
Ponto 4 – Apreciação e aprovação do Plano Anual de Atividades de Enriquecimento Curricular. 
 
Foram apreciados e aprovados por unanimidade os planos das Atividades de Enriquecimento 
Curricular a desenvolver nas várias escolas do primeiro ciclo do nosso Agrupamento, que a seguir 
se enumeram: Jogos Matemáticos; Programação e Robótica; Expressão Dramática; Inglês; 
Atividade Física e Desportiva; Viagem ao Mundo das Emoções; Aprender a ser; Teatro e Cante; 
Brincar, Aprender e Crescer; Danças Tradicionais do Mundo; Yoga; Danças Urbanas. 
Foi reforçada a importância das Atividades de Enriquecimento Curricular enquanto atividades de 
caracter lúdico e a importância para um acompanhamento da forma como estas atividades 
decorrem. 
A Senhora Vereadora salientou a intenção da autarquia valorizar as Atividades de 
Enriquecimento Curricular e que estas podem constituir espaços de valorização nos domínios 
cultural, social, associativismo e Cidadania e Desenvolvimento. 
 
Ponto 5 – Apreciação do relatório da Medida 5 no âmbito do Plano Nacional de Promoção do 
Sucesso Escolar 
 
A professora Nazaré Caldeira, Coordenadora da medida 5, fez a apresentação do relatório final, 
fazendo uma análise comparativa da evolução e dos resultados evidenciados pelos dois grupos 
de alunos alvo desta medida. Os resultados foram tão positivos que, apesar da Medida 5 não ter 
continuidade por indicações superiores, as várias atividades e metodologias desenvolvidas vão 
ser replicadas no presente ano letivo, nas turmas do segundo ciclo, no âmbito do Programa de 
Autonomia e Flexibilidade Curricular. 
 
Ponto 6 -  Processo eleitoral para o Conselho Geral do Agrupamento. 
 
Foi constituída a Comissão Eleitoral: A presidente do Conselho Geral – Ilda Serrano; um 
representante do pessoal docente- Felicidade Ferrão; um representante do pessoal não docente- 
Ana Marujo e um Encarregado de Educação- Pedro Guilherme. 
 
 



 
A Presidente do Conselho Geral                                                         A Secretária, 
  
Maria Ilda Lança Serrano                                                              Carla Maria Martins Rato 


