AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA

CONSELHO GERAL
Ata n.º 3 em Minuta

Ano letivo: 2019/2020
Data: 05/12/2018
Sala: 28
Hora: 18:30h
Presidente: Ana Paula Rodrigues

Nos termos e para os efeitos do artigo 34º, do Código do Procedimento Administrativo, foram
aprovadas a ata e as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento a ata em
minuta:

Ordem de trabalhos:
Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior.
Ponto 2 – Aprovação do documento “Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pela
Diretora, das atividades no domínio da ação social escolar”.
Ponto 3 – Aprovação do documento “Definição dos critérios de participação em atividades pedagógicas,
científicas, culturais e desportivas”.
Ponto 4 - Aprovação do documento “Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2020”;
Ponto 5 - Aprovação do Plano Anual de Atividades;
Ponto 6 – Informações;
Ponto 7 – Outros assuntos e deliberações.
Ponto Prévio antes da ordem do dia:
 Tomou posse a representante dos Encarregados de Educação, Sr.ª Marisa Conceição, no Conselho
Geral, na sequência das eleições realizadas no dia 25 de outubro, vindo substituir a representante dos
Encarregados de Educação, Sr.ª Sandra Ferreira, não se tendo verificado, portanto, mais nenhuma
alteração.
Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior:
 Foi aprovada a ata da reunião do dia 03 de outubro por todos os elementos do Conselho Geral, com
direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião.
Ponto 2 - Aprovação da atualização do documento definição das linhas orientadoras do planeamento e
execução, pela Diretora, das atividades no domínio da ação social escolar.
 Foi aprovado o documento por todos os elementos do Conselho Geral com direito a voto, que
estiveram presentes na referida reunião.
Ponto 3 – Aprovação da atualização do documento definição dos critérios de participação em
atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas.
 Foi aprovado o documento por todos os elementos do Conselho Geral com direito a voto, que
estiveram presentes na referida reunião.
Ponto 4 – Aprovação da atualização do documento “Linhas orientadoras para a elaboração do
orçamento de 2020”.
 Foi aprovado o documento por todos os elementos do Conselho Geral com direito a voto, que
estiveram presentes na referida reunião.
Ponto 5 - Aprovação do Plano Anual de Atividades.
 Neste ponto, a Presidente do Conselho Geral apresentou aos conselheiros, como exemplo do tipo de
atividades que constam do plano anual de atividades, as referentes ao departamento do primeiro
ciclo, de todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento. Aliás, realçou que foi o
departamento que apresentou as propostas de atividades mais explícitas e objetivas e que, nesse
sentido, será elaborada uma proposta de documento único à semelhança deste, para o próximo ano
letivo, onde constarão todas as atividades propostas pelos vários departamentos do Agrupamento.
Esta proposta mereceu a anuência de todos os presentes.
Deste modo, foi aprovado o documento acima referido por todos os elementos do Conselho Geral
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com direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião.
Ponto 6 – Informações.
 A Diretora informou que, no âmbito da Escola para Pais, se procederam a três encontros/formações
com os pais e Encarregados de Educação a fim de os esclarecer acerca dos novos critérios de
avaliação em vigor no Agrupamento e que serão disponibilizados no site do Agrupamento, assim que
seja oportuno. De realçar que a participação dos Pais e Encarregados de Educação nestes encontros
com a Diretora foram bastante produtivos e esclarecedores, pois a afluência dos participantes bem
como as suas intervenções foram bastante pertinentes revelando interesse e acompanhamento da
vida escolar dos seus educandos. A Diretora referiu ainda que constatou alguma insegurança face à
mudança, mas também interesse e predisposição por parte dos Encarregados de Educação, no
sentido de acompanharem todo o processo inerente à avaliação dos seus educandos.
Realçou também que é reprovável e condenável que formadores, leia-se docentes do Agrupamento,
inoportunamente manifestaram e transmitiram, erradamente, ansiedade aos alunos e seus
Encarregados de Educação, a propósito dos critérios de avaliação. Neste contexto, a Diretora
informou que iria, novamente, sensibilizar os seus colegas professores para providenciarem formação
para que consigam capacitar-se e envolverem-se no projeto de flexibilidade. Um dos Encarregados de
Educação presentes fez questão de felicitar e parabenizar a Diretora e o Agrupamento pela iniciativa
de esclarecimento e de formação junto dos Pais e Encarregados de Educação, pois considerou-a
esclarecedora.
A Diretora informou que foi estabelecido que serão agendadas novas sessões no âmbito da Escola
Para Pais, a pedido dos Encarregados de Educação, posteriormente ao términus do 1.º semestre.
 Plano de Inovação do Agrupamento – já está disponível para consulta pública no site do
Agrupamento.
 O Agrupamento foi convidado a participar no Projeto de Monitorização, Acompanhamento e
Investigação em Avaliação Pedagógica (MAIA), promovido pela DGE, em articulação com o CFAE e a
Universidade de Lisboa, que terá início no próximo semestre.
 Na semana de 11 a 15 de novembro uma equipa inspetiva da IGEC esteve no nosso Agrupamento,
para aferir acerca da gestão do currículo e das boas práticas à disciplina de Inglês no 1.º e 2.º ciclos,
aguardando-se pelo respetivo relatório. Todavia, em termos gerais, foi referido verbalmente que a
avaliação inspetiva foi bastante positiva.
 A EB 1 de Lugar da Estrada recebeu a designação de “Escola com a Bandeira Azul” – no âmbito da
educação ambiental para a sustentabilidade.
 Está a decorrer a avaliação do Projeto-piloto “Oceano – Educar para uma Geração Azul (EGA)”,
estando em causa a monitorização do impacto do referido projeto.
 O Município de Peniche alargou a intervenção da EPIS ao Ensino Pré-Escolar, tendo selecionado para
esta intervenção, dois grupos de Jardim-de-infância a saber: JI de Geraldes, Sala 2; JI de Bufarda.
 Vai dar-se início à aplicação da ferramenta Sistema de Alerta Precoce do Insucesso Escolar (SAPIE) no
nosso Agrupamento, em data a definir. Para a implementação desta ferramenta será disponibilizada
formação para capacitação.
 O Agrupamento foi convidado a participar no Projeto “Missão 360” – um projeto pedagógico de
sensibilização ambiental, promovido pela CELPA (Associação da indústria papeleira), dirigido às
crianças de 1.º e 2.º ciclos do ensino básico (do 2.º ao 6.ºanos) e às suas comunidades. O prazo de
inscrição foi alargado, devendo a inscrição ser efetuada por turma.
 O Agrupamento candidatou-se ao Projeto “Missão Continente”, no âmbito da prevenção e combate à
obesidade infantil.
 A primeira mobilidade do projeto Erasmus+ KA2, direcionado a alunos do 2.º Ciclo, Ondas que nos
unem e ensinam, realizar-se-á de 20 a 24 de maio, sendo a deslocação à Irlanda. Para a seleção dos
alunos a integrar nesta mobilidade os discentes terão que apresentar, até ao dia 17 de dezembro,
uma carta de motivação, com regulamento a divulgar, junto do público-alvo. Nesta mobilidade
participarão 14 alunos acompanhados por 3 docentes.
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 Foram aprovados os seguintes projetos eTwinning, a saber: Christmas Card Swap, que está a decorrer
com uma turma do 6.º ano; Celebrar a Poesia, que irá ter início no segundo semestre e que envolverá
as turmas A e B do sétimo ano; Dançar e interpretar as palavras.
 Na semana de 09 a 13 de dezembro iniciar-se-á a primeira mobilidade de docentes a Florença, no
âmbito do Projeto Erasmus+ KA1, com o tema Por uma Escola Inclusiva. Nesta mobilidade farão parte
duas docentes do 1.º ciclo, uma do 2º e outra docente do 3.º ciclo.
 Processos disciplinares: estão a decorrer três processos disciplinares envolvendo alunos, os quais já
foram denunciados ao Ministério Público, na plataforma que existe para o efeito.
Ponto 7 - Outros assuntos e deliberações.
 Foi aprovada a nomeação de uma Comissão Eleitoral para o orçamento participativo de 2020 - de
acordo com o referido em despacho n.º 436-A/2017, emanado do Gabinete do Ministro de Educação
e publicado em Diário da República, 2.ª série – n.º5, de 6 de janeiro de 2017, foi nomeada uma
comissão eleitoral, composta por um professor (o professor Provedor do Aluno do Agrupamento) e
um conjunto de estudantes que assegurarão o regular funcionamento das mesas de voto,
respeitantes ao Orçamento Participativo de Escolas, que se realizará em sede de Agrupamento, em
data oportuna a anunciar no segundo semestre.
 A Diretora informou que, relativamente ao Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento, contactou,
via e-mail, o Delegado Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo a fim de lhe reportar a atual
situação desta infraestrutura desportiva, cuja presença de infiltrações no telhado decorrentes das
águas pluviais, poderão colocar, brevemente, em causa a lecionação de aulas e especificando as
situações que urgem intervenção. Um dos representantes dos Encarregados de Educação questionou
se seria pertinente que a Associação de Pais e Encarregados de Educação reforçasse por escrito esta
preocupação, ao que lhe foi respondido que sim.
 A Presidente do Conselho Geral informou os presentes acerca do atraso recorrente, outra vez este
ano letivo, mais concretamente nos dias 17 de outubro e 18 de novembro, no transporte de alunos
de Ferrel e da Bufarda para a Escola – situação que foi reportada à direção, à Rodoviária Nacional que
serve o conselho e também, o Sr. Vereador da Educação da Câmara Municipal de Peniche, Mark
Ministro e o Sr. Presidente de Junta de Freguesia de Ferrel. Reforça-se, pois o pedido à Junta de
Freguesia de Ferrel que reúna esforços com a Câmara Municipal de Peniche, juntamente com a
Rodoviária Nacional de Caldas da Rainha, no sentido de se ultrapassar rapidamente esta situação
lesiva para os nossos alunos.
 No dia 20 de novembro de 2019 realizou-se o 1º torneio do circuito XXI Oeste 2019/2020.
Participaram 98 atletas divididos em 3 categorias, que assim comemoraram o Dia Mundial do Xadrez.
O nosso Agrupamento esteve bem representado nas 3 categorias por 7 atletas (de 2.º e 3.º ciclos).
Mais uma vez a prestação destes atletas foi fantástica tendo como resultado a obtenção de 2
medalhas de bronze.
Assim, um aluno do 9.ºano ficou em terceiro lugar da geral na Categoria C (medalha) e destacou-se a
primeira participação feminina deste Agrupamento que obteve o 3º lugar feminino na Categoria A
(medalha). Na categoria B conquistámos o 12º lugar.
De referir que na Categoria A esteve presente o Campeão distrital que naturalmente ganhou o
torneio. O próximo torneio será em janeiro.
 A Diretora informou os presentes que se detetaram dois alunos que apresentavam carências
alimentares, para os quais se tomaram as respetivas medidas de reforço alimentar necessárias.
 O Conselho Geral foi ainda informado pela Diretora que se está a proceder ao encerramento das
contas para este ano civil e que se tomaram providências no sentido de se abrir um caderno de
encargos para a aquisição/compra de mais computadores e outro tipo de equipamento informático.
Foi ainda realçado que o orçamento voltou a registar poupanças, pelo que se irá investir em material
informático.
 Um dos representantes dos Encarregados de Educação voltou a referir-se relativamente ao facto de
ainda não existir uma passadeira em frente à Escola Básica do primeiro ciclo de Geraldes, por forma a
que se proceda à travessia da rua Frei João da Santíssima Trindade, em segurança, por parte dos
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alunos. A representante da Câmara Municipal de Peniche respondeu-lhe referindo que iria reforçar e
transmitir essa preocupação superiormente.
 Um dos representantes dos Pais e Encarregados de Educação questionou a Presidente do Conselho
Geral acerca das ausências reiteradas de alguns conselheiros às reuniões de Conselho Geral. Aquela
respondeu-lhe que os únicos que têm por hábito justificar e avisar acerca das suas ausências eram os
docentes e os representantes dos Encarregados de Educação, apesar de, em todas as missivas que
envia a todos os conselheiros, antes das reuniões, reiterar que a presença de todos é importante e
que, caso haja algum contratempo, que a advirtam, via e-mail.

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 05 de
dezembro de 2019.

A Presidente do Conselho Geral:
Ana Paula Rodrigues
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