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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA 

 

Ordem de trabalhos: 
Ponto 1 - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 
Ponto 2 - Balanço do trabalho desenvolvido pelo Conselho Geral no ano letivo 17/18 e proposta de plano 

de trabalho para 2018/2019. 
Ponto 3 – Proposta de alteração do Regimento do Conselho Geral e sua aprovação. 
Ponto 4 - Informações; 
Ponto 5 – Lançamento do ano letivo. 
Ponto 6 - Outros assuntos e deliberações. 
 

Ponto 1 - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: 

• Foi lida a ata da reunião do dia 24 de julho e procedeu-se à sua aprovação por todos os elementos do 
Conselho Geral, com direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião.  

Ponto 2 - Balanço do trabalho desenvolvido pelo Conselho Geral no ano letivo 17/18 e proposta de 
plano de trabalho para 2018/2019: 

 

• A Presidente do Conselho Geral fez sucintamente o balanço do trabalho desenvolvido pelo Conselho 
Geral ao longo do ano letivo transato, procedendo à sua ilustração com um documento realizado 
para o efeito. 

 

Ponto 3 – Proposta de alteração do Regimento do Conselho Geral e sua aprovação: foi aprovada por 
todos os elementos do Conselho Geral com direito a voto 

Ponto 4 – Informações: 

• Tomada de posse do docente Paulo Miguel Melo Azeredo no Conselho Geral, em substituição do 
docente Nuno Miguel da Silva Ribeiro, uma vez que desde o dia 1 de setembro passou a pertencer a 
outro agrupamento de escolas. 

• A presidente do Conselho Geral parabenizou e salientou o mérito e o empenho demonstrados pelos 
elementos que constituem a Comissão Permanente de Autoavaliação do Agrupamento, responsável 
pela apresentação periódica da avaliação e da sua estatística, bem como na realização do relatório final 
apresentado, no termo do ano letivo transato; destaca a importância da análise comparativa feita aos 
serviços prestados pelo agrupamento que permitirá uma reflexão conjunta e articulada com todos os 
intervenientes com o propósito de melhorar a qualidade dos mesmos e de valorizar o seu contributo 
para o bem-estar de todos os elementos da comunidade educativa. Recomenda-se, pois que no início 
do ano letivo a diretora promova reuniões, por exemplo em sede dos departamentos curriculares, para 

apresentação dos resultados do processo de autoavaliação desencadeado no ano letivo transato e 
simultaneamente se desencadeie os mecanismos necessários para a superação dos pontos fracos ainda 
detetados. 

• A Diretora, mediante proposta fundamentada desta e ouvido o Conselho Pedagógico, propôs a 
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manutenção das assessorias técnico-pedagógicas, nos termos da lei. Assim, este Conselho Geral 
aprovou, por unanimidade, os nomes das assessoras de Direção propostas pela direção: as docentes 
Virgínia Rodrigues e Maria da Fé Agostinho.  

• No final do ano letivo transato o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia foi agraciado na 
competição escolar “Ventos de Poupança 2: Energia+Social”, iniciativa a cargo da entidade 
OesteSustentável – Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste. O Agrupamento de Escolas de 
Atouguia da Baleia foi um dos 8 estabelecimentos escolares da nossa região que foi contemplado com 
uma sala LED, no âmbito daquela competição escolar, que envolveu os alunos do 8.ºano, cujo 
responsável foi o docente de Ciências Naturais, professor Paulo Azeredo. 

• Contrato de Autonomia – foi autorizada, por Despacho do Sr. Ministro da Educação, a renovação do 
Contrato de Autonomia, de acordo com o referido despacho, e nos termos do   nº1 do Artigo 11º da 
Portaria no 265/29012, de 30 de agosto, através da assinatura de uma Adenda destinada 
à renovação do contrato, por 2 anos escolares, com termo fixado em 31 de agosto de 2020. No âmbito 
do Contrato foi-nos afeto um docente, com horário completo e anual, do grupo 500.  

• No presente ano letivo foi encerrado um estabelecimento de ensino do 1.º Ciclo - EB1 de Ribafria. 

• Foram reforçados os Recursos Humanos – Auxiliares de Ação Educativa para a EB1 de Serra D’El Rei. 

•  Verificou-se um acréscimo significativo de alunos matriculados neste Agrupamento, até à data, 
comparativamente com a previsão de alunos, estabelecida no momento de aprovação da Rede Escolar, 
no cômputo geral de todos os ciclos. 

• A Cerimónia de entrega de Prémios Guilherme de Corni efetuar-se-á no próximo dia 17 de outubro. 

• Este ano a escola-sede celebra 25 anos de existência no dia 17 de outubro; o agrupamento celebra 20 
anos, tendo sido um dos primeiros agrupamentos a ser constituído. Dar-se-ão início às celebrações no 
dia 17 de outubro, estando também prevista a constituição de uma equipa de trabalho com vista à 
elaboração/produção do livro da história do agrupamento. 

• Foi aprovada a promoção de um concurso para a criação de um logotipo do agrupamento, no âmbito 
das referidas celebrações, aberto a toda a comunidade escolar, prevendo-se a sua divulgação para 
breve. 
 

Ponto 5  – Lançamento do ano letivo. 

• Foram colocados todos os professores pedidos em RR1 (Reserva de recrutamento), exceto um horário 

do grupo 520. Foram colocados dois docentes do grupo 910, por reconhecimento do aumento de 

alunos em apoio direto, e um do 500, no âmbito do Contrato de Autonomia. 

• Os relatórios RIPA (Relatórios individuais das Provas de Aferição) já estão disponíveis, em suporte 

digital, nos Serviços Administrativos. Logo que possível, proceder-se-á à sua impressão, para 

levantamento pelos professores titulares de Turma e/ou DT que os devem disponibilizar aos EE. 

• As AEC têm início no dia 24 de setembro, estando todos os horários atribuídos. 

• Foi aberto o procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 4 postos de trabalho 

em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, a Tempo Parcial 

para a Carreira e Categoria de Assistente Operacional, para este Agrupamento, através do Aviso 

(extrato) n.º 13130/2018, do Diário da República, 2.ª Série - N.º 178, de 14 de setembro de 2018. 

• Medidas de Promoção do Sucesso Educativo a aplicar nos diferentes anos:  

     - 5.º ano – Apoio Educativo a Português e a Matemática; TB a Português e Matemática; Apoio ao 
Estudo; 
     - 6.º Ano – Apoio ao Estudo, por professores de diferentes áreas; 
     - 7.º Ano – Apoio Educativo a Português, Inglês e Matemática; TB a Matemática; Coadjuvação 

Matemática; 
     - 8.º Ano – Apoio Educativo a Português e Matemática; Coadjuvação a Matemática; 
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     - 9.º Ano – Apoio Educativo a Português, Francês e Matemática; 
     - PLNM – para os alunos que necessitem deste apoio (9 alunos inseridos nesta medida). 
. O Apoio ao Estudo é obrigatório para todos os alunos da turma, no 5.º ano; 
. A equipa do Centro de Apoio à Aprendizagem está constituída, garantindo-se a participação dos seis 
docentes de Educação Especial, bem como dos docentes a aplicar medidas adicionais e outros docentes. 
O espaço está ainda a ser equipado, com mobiliário adequado à missão e material informático. 
. Foram aprovadas, por unanimidade, as alterações ao regulamento do Projeto Turma-Bússola, a 
disponibilizar na página do Agrupamento; 
. A Associação EPIS (Empresários pela Inclusão Social) vai intervir nos agrupamentos do município, no 
âmbito do Programa de Promoção do Sucesso Escolar - Aluno ao Centro, com vista à implementação do 
programa “Mediadores para o Sucesso Escolar”, direcionado aos alunos do 1.º, 5.º e 7.º anos; esta 
medida será da responsabilidade do Município de Peniche. 

• O PAA está a ser ultimado e será aprovado no dia 3 de outubro em sede de Conselho Pedagógico e 
posteriormente será dado a conhecer a esta assembleia. 

• Foi proposto como tema aglutinador, no âmbito da Flexibilidade Pedagógica, de acordo com o 
Projeto Educativo, a Sustentabilidade, tendo sido solicitado o parecer de todos os departamentos. 

• Tarde livre para todas as turmas – assembleia de alunos – sexta-feira. 
 

Ponto 6 - Outros assuntos e deliberações. 
 

• No dia 26 de outubro haverá uma reunião de assembleia de Pais e Encarregados de Educação; nesta 
altura proceder-se-á à eleição de novos órgãos representativos, para mais um novo mandato. 

• A Diretora informou que, relativamente ao Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento, contactou o 
Delegado Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo a fim de reportar a atual situação deste 
equipamento desportivo, especificando as situações que urgem intervenção, tendo sido assegurado 
que a DGEstE, face à matéria em apreço, irá agilizar as averiguações necessárias, com vista à 
intervenção adequada.  

• Foi divulgada a iniciativa solidária que se irá realizar no Agrupamento de Escolas de Atouguia da 
Baleia, inserida no Plano de Atividades da Associação de Pais e Encarregados de Educação deste 
Agrupamento, aberta a toda a comunidade educativa. Esta atividade, Oficina de Costura Solidária, irá 
ocorrer no próximo dia 22 de setembro, pelas 14h30m, na EB 2,3 de Atouguia da Baleia, na qual se 
propõe que os voluntários confecionem vestidos para enviar a meninas do continente africano. 

 

 

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 20 de 

setembro de 2018. 

 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 

 

 


