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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA 

 

Ordem de trabalhos: 
Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior. 
Ponto 2 - Avaliação interna - apreciação dos resultados. 
Ponto 3 - Critérios de organização do ano escolar: constituição de turmas; elaboração de horários; 

matrizes escolares; atividades de enriquecimento curricular. 
Ponto 4 - Informações. 
Ponto 5 – Outros assuntos e deliberações. 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior: 

• Foi aprovada a ata da reunião do dia 09 de junho de 2020 por todos os elementos do Conselho Geral, 
com direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião.  

Ponto 2 – Avaliação interna - apreciação dos resultados. 
✓ De acordo com o documento “Relatório de Autoavaliação” (versão de trabalho), proveniente da 

Comissão Permanente de Autoavaliação do Agrupamento, foi possível constatar os seguintes dados: 
 

• 1.º ciclo (1.º semestre) – 442 alunos; (2.º semestre) – 438 alunos (-1 aluno da Serra d’El Rei e -3 
alunos da EbI do Lugar da Estrada). 
. a disciplina de Português foi aquela em que os alunos do 1.º ciclo manifestaram mais dificuldades, 
(no 2.ºano) e logo a seguir foi a Matemática; 

   . no final do ano letivo reprovaram 7 alunos: 6 do 2.º ano – 3 do CEAB; 1 de Geraldes e 2 da 
Bufarda) e 1 aluno de 4.ºano de Ferrel. 

   . em comparação ao ano letivo anterior, houve uma diminuição na percentagem de alunos retidos: 
de 3,7% para 1,6%. 

   . neste ano letivo 2019/2020, não houve nenhum aluno em abandono escolar no 1.º ciclo. 
 

• 2.º e 3.º ciclos - número total de 578 alunos (238+340); 
   . nos 2.º e 3.º ciclos os alunos manifestaram dificuldades em disciplinas como o Português e a 

Matemática (em simultâneo) ou em três ou mais disciplinas. 
         . no final do ano letivo, ficaram retidos 10 alunos dos 2.º e 3.º ciclos, com a distribuição por ano de 

escolaridade: 4 (no 6.ºano); 2 (no 7.ºano); 2 (no 8.ºano) e 2 (no 9.ºano). 
. no que se refere à evolução do insucesso por ano de escolaridade, relativamente ao ano letivo 
anterior, houve uma descida nas percentagens nos 5.º e 7.º anos e um aumento ligeiro nos 6.º, 8.º 
e 9.º anos. No que se refere à percentagem de insucesso global nos 2.º e 3.º ciclos, registou-se um 
aumento do valor para 1,7%. 
. à semelhança do que sucede no 1.º ciclo, em 2019/20 não se regista qualquer caso de abandono 
escolar nos 2.º e 3.º ciclos. 
 

• no que se refere à percentagem global de alunos retidos no agrupamento, considerando 
conjuntamente os 1.º, 2.º e 3.º ciclos, a mesma é de 1,7%, uma vez que houve 17 alunos retidos, 
num total de 1016 alunos que se encontravam a frequentar o nosso agrupamento no final do 2.º 

CONSELHO GERAL 
Ano letivo: 2019/2020 

Data: 27/07/2020 Sala: 28 

Ata n.º 5 em Minuta 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: 
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semestre (no ano passado registaram-se 21 retenções, na sua totalidade). 

• no 2.º ciclo é possível verificar que a disciplina com menor percentagem de níveis superiores a três 
é Matemática, no 6.º ano – 84,1%, enquanto todas as outras registam percentagens superiores a 
90%. 

• no 3.º ciclo, as disciplinas que atingem percentagens de sucesso comparativamente menores são 
Português, em especial no 8.º ano, com 80,4% e Matemática, no 8.º e 9.º ano com, respetivamente 
81,5% e 84,9%.  De referir que, no 7.º ano, a disciplina de Físico-Química apresenta valores um 
pouco inferiores à generalidade. 

• Em Ensino à Distância (E@D): foi feita uma monitorização das atividades desenvolvidas em prática 
letiva não presencial com respostas a questionários aos encarregados de educação: no Pré-escolar: 
foram recolhidas 37 respostas; no 1.º ciclo: foram recolhidas 198 respostas; no 2.º e 3.º ciclos: 
foram recolhidas 189 respostas. 

• Tanto no pré-escolar, como nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, o agrupamento questionou os encarregados de 
educação sobre a sua eventual necessidade de formação no âmbito do uso das tecnologias e muitos 
deles referiram que não necessitavam de formação. 

• No final do ano letivo, a Diretora do agrupamento solicitou a colaboração dos pais e encarregados 
de educação dos alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos, para responderem a um questionário 
anónimo, para monitorização final do Ensino à Distância. Foram recolhidas 385 respostas. Numa 
última questão incluída neste formulário, os encarregados de educação dos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos manifestaram muitas das dificuldades já expressas em questionários anteriores, afirmando 
que algumas das aulas síncronas iniciaram tardiamente e que a sua duração era demasiado reduzida 
para as necessidades de acompanhamento reveladas pelos seus educandos; assumiram dificuldades 
iniciais no contacto com a Escola-ON e pronunciaram-se quanto a alguma falta de feedback das 
tarefas entregues pelos seus educandos a alguns docentes. Diversos encarregados de educação, 
pelo contrário, fizeram questão de agradecer aos professores pelos esforços que desenvolveram no 
âmbito da adequação às circunstâncias e pelo empenho revelado. 

• Também os alunos do 1.º ciclo foram chamados pela Diretora do agrupamento a preencher um 
questionário anónimo, para monitorização final do ensino à distância. Foram recolhidas 141 
respostas. Os alunos do 1.º ciclo que responderam a este inquérito revelaram preferir as aulas 
presenciais, sentindo a falta de colegas e professores. Sendo à distância, sentiram a necessidade de 
mais tempo de videochamada e sugeriram que, deste modo, aprenderam menos do que quando 
iam à escola. 

• Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos foram chamados pela Diretora do agrupamento a preencher um 
questionário anónimo, para monitorização final do ensino a distância. Foram recolhidas 229 
respostas. Tal como sucedeu com os alunos do 1.º ciclo, também nos 2.º e 3.º ciclos os alunos 
apontaram as dificuldades sentidas (volume excessivo de trabalho em algumas semanas, difícil 
compreensão de algumas matérias, número elevado de plataformas a usar, etc.) e uma notória 
preferência pelo ensino presencial. 

• PEF – No 6.º ano, apenas uma aluna realizou as provas de equivalência à frequência, no âmbito do 
Ensino Doméstico. 

• Alunos propostos para atribuição do Prémio Guilherme de Corni: foi suspenso em CP (Conselho 
Pedagógico) para este ano letivo. 

• Alunos propostos para atribuição do Prémio Rainha Maria Sofia de Neuburgo – neste ano letivo, 
foram propostos para o Prémio Rainha Maria Sofia de Neuburgo, 9 alunos: 1 do 1.º ciclo, 6 do 2.º 
ciclo (4 do 5.º ano e 2 do 6.º ano) e 2 do 3.º ciclo (7.º ano).   

• A manutenção de certas medidas de promoção do sucesso educativo, assim como a aplicação de 
outras possibilitadas pelo PI (Plano de Inovação) foram importantes, pois permitiram que um 
número significativo de alunos pudesse ultrapassar as suas dificuldades ou consolidar melhor as 
aprendizagens. A BE (Biblioteca Escolar) e os seus recursos também foram imprescindíveis como elo 
de ligação entre os diversos elementos da comunidade educativa, quer durante o período de ensino 
presencial, quer durante o período de Ensino à Distância; 
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• Os dados apresentados nos questionários de monitorização do Ensino à Distância apresentaram 
diversos aspetos positivos e negativos que foram salientados, proporcionando momentos de 
reflexão e aprendizagem sobre eventuais aspetos a melhorar e sugerindo pistas de atuação para 
momentos futuros. 

 
Ponto 3 - Critérios de organização do ano escolar: constituição de turmas; elaboração de horários; 

matrizes escolares; atividades de enriquecimento curricular. 
 

• Foram apresentados os critérios de constituição de turmas e os critérios de elaboração dos horários 
das turmas aprovados em Conselho Pedagógico e validados por este Conselho Geral, dos quais se 
destacam as seguintes informações: 

• O calendário escolar, proposto e aprovado pelo Conselho Pedagógico, foi validado pelo Conselho 
Geral e organiza-se por semestres: o primeiro semestre decorre entre os dias 17 de setembro de 2020 
e 9 de fevereiro de 2021; o segundo semestre decorre de 17 de fevereiro e 9 de junho para o 9.º Ano, 
15 de junho para os 7.º e 8.º anos e 30 de junho para os restantes anos e pré-escolar. A primeira 
pausa intercalar decorre entre os dias 26 e 27 de novembro e a segunda pausa intercalar entre 29 de 
março e 5 de abril de 2021. 

• A hora de início e termo das atividades letivas será a seguinte: 
a) Para o pré-escolar das 9:00h às 12:00h e das 14:00h às 16:00h;  
b) Para o 1.º ciclo das 9:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:15h, incluindo as atividades de 

enriquecimento curricular; 
c) Para os 2.º e 3.º ciclos das 8:00h às 13:00h e das 13:15h às 18:15h;  
d) A distribuição dos tempos letivos deve concentrar-se, preferencialmente, no turno da manhã 

para os alunos do 2.º Ciclo e no período da tarde, para os alunos do 3.º Ciclo, decorrente da organização 
e lotação dos espaços e da situação atual, no cumprimento do Plano de Contingência no âmbito da 
COVID-19. 
. Neste momento, as turmas previstas na Rede Escolar, para o ano letivo 2020/2021, ainda não foram 

todas validadas ao abrigo do n.º 4 do artigo 7.º do Despacho Normativo nº 10-A/2018, de 19 de junho, 

na sua atual redação. Porém, estabeleceu-se a seguinte rede provisional: 

 

        - 7 grupos de educação pré-escolar;  

        - 23 turmas de 1.º ciclo;  

        - 12 turmas de 2.º ciclo (5.ºano= 6; 6.ºano= 6);  

        - 18 turmas de 3.º ciclo (7.ºano=7; 8.ºano=6; 9.ºano=5) 

 

. Foram apresentadas e aprovadas por unanimidade as Atividades de Enriquecimento Curricular a 

desenvolver no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, no ano letivo 2020/2021, a saber:     

 

. Oferta de AEC - Laboratório de Atividade Física e Jogos Tradicionais (LAFT); Laboratórios de 
Aprendizagens (LA); e Laboratório de Competências Digitais (LCD).  

- No 1.º, 2.º e 3.º anos prevêem-se: 2 horas de LAFT, 2 horas de LA e 1h de LCD;  
- No 4.º ano prevêem-se: 1h de LAFT, 1h de LA e 1h de LCD; 

. O DL55/2018 - passa a produzir efeitos nos 3.º e 9.º anos de Escolaridade; 

. Matrizes Curriculares - foram apresentadas as matrizes para o próximo ano letivo, chamando-se a 
atenção para as matrizes de 6.º e 8.º Anos que passam a ser abrangidas pelo PI e as de 3.º e 9.º Anos que 
passam a ser abrangidas pelo DL55/2018. 
. A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica tem o seu horário de 60 minutos, 
preferencialmente, à hora de almoço. 

30 turmas 

30 turmas 
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. Os dois tempos da disciplina de Inglês, no terceiro e quarto anos de escolaridade, decorrem em dois 
momentos de 60 minutos em dias, preferencialmente, não sequenciais. 

Ponto 4 – Informações. 

• A Presidente do Conselho Geral propôs, novamente, a todos os presentes a formação de uma 
Comissão de Avaliação com o objetivo de se proceder, em tempo oportuno, à avaliação de 
desempenho da Diretora do Agrupamento. Neste contexto, disse que foi oportunamente informada, 
em dezembro, acerca da avaliação final que a Senhora Diretora deste Agrupamento obteve, ficando 
ao seu critério, informar este Conselho Geral. 
Deste modo foram propostos sete elementos deste Conselho Geral (o que representa um terço do 
total dos seus elementos), os quais foram ratificados pelos restantes membros presentes. Assim, a 
Comissão de Avaliação ficou constituída pelos seguintes conselheiros: Ana Paula Rodrigues, (docente 
e Presidente do Conselho Geral), Lídia Reis, (docente) Cristina Oliveira, (docente) Carla Delgado, 
(representante do Município), Hélia Gavino e Sandra Fidalgo Ferreira (representantes dos 
encarregados de educação) e Emília Bruno (representante dos assistentes operacionais).  
Ainda neste âmbito, Presidente do Conselho Geral informou que a Diretora do Agrupamento, nos 
termos do n.º 7 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação que lhe foi 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho (RAAGE), optou pela dispensa da prestação de 
serviço letivo, encontrando-se abrangida pelo n.º 1 da Secção II da Circular DGAE n.º B18002577F, de 
09.02.2018, tendo requerido à presidente do Conselho Geral a declaração de impossibilidade de 
cumprimento do referido requisito, que já foi remetido à DGAE (Direção-Geral de Administração 
Escolar). 

• Dois alunos do 7.ºano e um do 5.ºano obtiveram o primeiro lugar no Concurso 3Digital, na categoria A 
– Modelação 3D Ensino Básico com o projeto “Carros produzidos em Portugal”. Estes alunos foram 
orientados pelo docente responsável pelo Clube 3D no Agrupamento. 

• No dia 21 de julho, decorreu a primeira edição do “Online Education Talks” um espaço de reflexão e 
partilha de boas práticas pelas comunidades educativas que contou com cerca de 2400 participantes 
em direto na Escola-ON e no canal de Youtube da empresa Tempos Brilhantes, em parceria com a 
Confap, o CfaeMinerva de Coimbra e a Câmara Municipal da Chamusca. Neste evento, participaram, 
enquanto oradoras, a diretora deste Agrupamento, bem como a adjunta da direção, a docente Carla 
Carriço; as suas intervenções versaram sobre o tema “Escola-On: o futuro da educação começa 
agora!” Este evento dividiu-se em dois momentos: um durante a manhã, destinado a professores e 
outro em horário pós-laboral destinado a pais/encarregados de educação, professores e outros 
profissionais da educação da comunidade educativa. 

Ponto 5 - Outros assuntos e deliberações. 

• A Diretora informou todos os presentes que já contactou a Direção-Geral dos estabelecimentos 
Escolares (DGEstE) com o objetivo de pedir esclarecimentos sobre a possibilidade de prorrogação do 
Contrato de Autonomia com vigência para o próximo ano letivo, não estando ainda garantida 
autorização da sua continuidade. Neste sentido, quis saber se o Conselho Geral concordava com a 
proposta, a fim de garantir a continuidade dos recursos humanos e financeiros. Procedeu-se então à 
votação da proposta relativa à possibilidade de prorrogação do atual contrato de autonomia, de 
acordo com o indicado pela tutela, tendo sido aprovado por todos os presentes com direito a voto. 

• Em relação ao Plano de Inovação, aprovado para três anos, a sua monitorização tem vindo a ser feita 
pela tutela e pelo Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, mantendo-se no próximo ano letivo  
para as turmas iniciais de ciclo: nos 5.º e 7.º anos de escolaridade. 

• Por solicitação da Diretora, o Conselho Geral aprovou por unanimidade a possibilidade de uma 
assessoria para a direção, para o próximo ano letivo, caso exista crédito horário. 

• No âmbito do relatório das Bibliotecas Escolares, o Conselho Pedagógico pronunciou-se nos seguintes 
termos:  

      “O Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, após análise do relatório 
apresentado em sede deste Órgão, considerou que a Biblioteca Mariano Calado desenvolveu um 
papel relevante no âmbito da promoção da Leitura, através da valorização do fundo documental 



_______________________________________________________________________________________ 
          CONSELHO GERAL                                  ATA N.º 5 em Minuta                  2019 / 2020           Página 5 de 5 

 

desta Biblioteca, nomeadamente por empréstimo, garantindo a circulação do seu Fundo Documental, 
pelos diferentes estabelecimentos de ensino deste Agrupamento. A promoção da Leitura foi, ainda, 
valorizada através de um significativo investimento na adequada renovação do fundo documental 
desta Biblioteca, tendo sido salvaguardada aquisição de fundo documental para os diferentes ciclos 
de ensino. Considerou, ainda, este órgão que são aspetos fortes do desempenho desta Biblioteca o 
desenvolvimento exponencial da articulação entre a mesma e os docentes, em contexto de promoção 
da Leitura e das competências da Literacia da Informação, com as diferentes turmas. Constata-se que 
este trabalho de articulação, em prática letiva, tem forte impacto na valorização, por parte dos 
alunos, no que se refere à utilização autónoma da Biblioteca. A renovação do parque informático, 
bem como o reforço da internet foram, também, aspetos muito positivos do desempenho da 
Biblioteca Mariano Calado. Por fim, o reforço do tratamento documental e o desenvolvimento de 
estratégias de promoção da leitura em suporte digital, nomeadamente, através da Página do 
Agrupamento e da Escola-ON, garantiram uma resposta eficaz em contexto de E@D e perspetivam o 
reforço do papel da Biblioteca no futuro. Tendo em consideração a análise do Perfil de Competências 
dos Alunos do Agrupamento, desde o Ensino Pré-escolar até ao 3.º Ciclo, o Conselho Pedagógico 
alude ao facto de ser determinante, a continuação da valorização da promoção das Competências da 
Leitura, da Informação e da Comunicação, através da implementação de medidas de promoção 
destas competências, em contexto de articulação com a Biblioteca e de implementação de 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.” 

• Por não ter sido possível usufruir do gozo de férias autorizado na última reunião de Conselho Geral, 
foi autorizado e aprovado por unanimidade um novo pedido de autorização de gozo de férias da 
Diretora, entre os dias 03 e 14 de agosto. 

 

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 27 de 

julho de 2020. 

 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 

 


