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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. 
Ponto 3 - Organização do ano escolar.  
Ponto 4 – Projeto Educativo. 
Ponto 5 - Informações. 
Ponto 6 – Outros assuntos e deliberações. 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior: 

• Foi aprovada a ata da reunião do dia 08 de julho de 2021 por todos os elementos do Conselho Geral, 
com direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião.  

Ponto 2 – Avaliação  
 

• Decorrentes das reuniões de avaliação do 2º semestre do Agrupamento, e tendo os encarregados de 

educação acedido à informação relativa ao processo de avaliação dos seus educandos, no cumprimento 

do cronograma estabelecido, apuraram-se as seguintes informações relevantes: 

. No âmbito do Prémio Rainha Maria Sofia de Neuburgo foram propostos quatro alunos do 2º ciclo e 

quatro alunos de 3º ciclo. 

. Quanto ao Prémio Guilherme de Corni  não se tem mantido estável no último quadriénio. Salienta-se 

que, desde o ano letivo 2019/2020 foi suspenso, por decisão do Conselho Pedagógico, devido ao 

contexto de pandemia, uma vez que não se garantia, em ensino não presencial e contextos sociais e 

familiares diferentes e alguns até desfavoráveis, a existência de condições de equidade. 

. No que concerne à avaliação de final de ano letivo, verificaram-se as seguintes retenções: 

 . No 1.º ciclo ficaram retidos nove alunos com a seguinte distribuição, por ano de escolaridade: 2.º ano 

– três alunos - (de 103 alunos); 3.º Ano - quatro alunos - (de 107 alunos); 4.º ano - 2 alunos - (de 111 

alunos). 

   . No 2.º e 3.º ciclos ficaram retidos catorze alunos, (de 612 alunos ) com a seguinte distribuição, por 

ciclo de escolaridade: dez alunos no 2º ciclo (de 251)  e quatro alunos no 3º ciclo (de 361). 

  . No 6º ano de escolaridade sete alunos não ficaram aprovados, tratando-se do ano de escolaridade 

com maior número de retenções. 

• No ano letivo 2020/2021, e à semelhança do ano letivo anterior, não houve nenhum aluno em 

abandono escolar, no 1.º Ciclo. 

CONSELHO GERAL 
Ano letivo: 2020/2021 

Data: 22/07/2021 Sala: 28 

Ata n.º 12 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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• Com exceção da disciplina de Português, nos 1.º, 2.º e 3.º anos, e de Apoio ao Estudo, no 2.º ano, todas 

as disciplinas apresentam, em qualquer dos anos de escolaridade, uma taxa de sucesso igual ou superior 

aos 90%. 

• Relativamente ao ano letivo anterior, houve uma descida nas percentagens de retenções no 5.º e 7.º 

ano e um  aumento ligeiro no 6.º, 8.º e 9.º ano.  

• No que se refere à percentagem de insucesso global no 2.º e 3.º ciclo, registou-se um aumento do valor 

para 2,3%. 

• Em relação ao abandono escolar, apenas se registou um caso, no 3.º Ciclo, sendo considerado, por isso, 

bastante residual. 

• A partir da recolha de evidências do processo de avaliação e da análise qualitativa dos mesmos, 

procedeu-se ao estudo dos resultados do sucesso educativo dos alunos, procurando-se, desta forma, 

recentrar a questão do Sucesso Escolar, mobilizando-se indicadores diversos, que reportam para a 

qualidade das aprendizagens. Com este processo procurou-se centrar a reflexão na qualidade das 

aprendizagens e na autorregulação, procurando-se mobilizar conhecimento organizacional no que 

concerne à consolidação das aprendizagens e ao desenvolvimento das competências inscritas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, tendo entre outros aspetos sido destacado os seguintes 

critérios de análise: 

     . Foram solicitados, pela Comissão Permanente de Autoavaliação, resultados qualitativos da avaliação na 

disciplina de Português, relativamente a todos os alunos do 1.º ciclo, procurando-se deste modo obter, 

de forma precoce, informação que possibilite uma intervenção eficaz e eficiente no domínio da leitura e 

da escrita, com investimento estratégico nesta dimensão, no próximo ano letivo, sobretudo ao nível de 

recursos humanos e de iniciativas, aspeto considerado central para a melhoria da qualidade das 

aprendizagens dos alunos do Agrupamento; 

     . Relativamente aos alunos do 2º ciclo a percentagem de alunos que apresentam na sua avaliação níveis 

inferiores a três é de 23, 5%, sendo que destes, 17,9% tem insucesso a uma ou duas disciplinas. Estes 

dados reportam-nos à necessária análise da avaliação do ponto de vista da qualidade das aprendizagens 

e à pesquisa das áreas de fragilidade, no que concerne a conhecimentos não adquiridos e a 

competências não desenvolvidas, no sentido de, numa perspetiva dinâmica e antecipadora, convocar 

medidas de promoção do sucesso escolar, para a melhoria da qualidade das aprendizagens. 

    . Relativamente aos alunos do 3º ciclo a percentagem de alunos que apresentam na sua avaliação níveis 

inferiores a três é de 37%, sendo que, destes, 31,7% tem insucesso a uma ou duas disciplinas. 

     . Procedeu-se ao estudo relativamente às áreas de fragilidade no que concerne a aprendizagens não 

adquiridas e a competências não desenvolvidas, no sentido de melhor antecipar e compreender quais as 

estratégias e medidas a implementar de forma transdisciplinar para a promoção do sucesso dos alunos. 
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Ponto 3 - 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: 

• Decorrente do Plano de Contingência, para a organização de horários, foi aprovado em Conselho 

Pedagógico o seguinte: as turmas de 2.º ciclo têm a sua mancha horária no período da manhã (à 

exceção de um bloco em contra horário), de acordo com os mesmo princípios aplicados no presente ano 

letivo (2020/2021); as turmas de 3.º ciclo têm a sua mancha horária, sobretudo, no período da tarde (à 

exceção dos blocos que, se imponha, sejam estabelecidos em contra horário), de acordo com os mesmo 

princípios aplicados no presente ano letivo (2020/2021); para equilíbrio da distribuição das turmas no 

turno da manhã e no turno da tarde, tendo em consideração a existência de um maior número de 

turmas do 3.ºciclo, será atribuído, preferencialmente, às turmas do 7.º ano de escolaridade que 

integrem alunos que apresentem mais áreas de competência não desenvolvidas e/ou em 

desenvolvimento e maior número de aprendizagens não adquiridas e/ou consolidadas, apresentando-se 

mais vulneráveis, no turno da manhã. 

• 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 14 de setembro de 2021 e 1 de 

fevereiro de 2022; o segundo semestre decorre de 7 de fevereiro e 7 de junho para o 9.º Ano, 15 de 

junho para os 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos e 30 de junho para os restantes anos e pré-escolar. A primeira 

pausa intercalar decorre nos dias 29 e 30 de novembro e a segunda pausa intercalar nos dias 7 e 8 de 

abril de 2022. 

• Foi aprovado em Conselho Pedagógico, por unanimidade, o alargamento e o carácter universal da 

aplicação da medida do sucesso educativo Espaço Bússola no seu regulamento, salvaguardando-se a 

possibilidade de ser convocada para qualquer área disciplinar, ano de escolaridade/ou áreas 

transversais/transdisciplinares, de forma dinâmica, sempre que necessário e de acordo com o superior 

interesse de um grupo específico de alunos ou turma; em relação ao Espaço Bússola, no 6.º ano, a 

disciplina de Português deverá beneficiar, e a disciplina de Inglês, deverá ser contemplada para 

recuperação de aprendizagens. 

• Foi aprovado em Conselho Pedagógico, por unanimidade, a afetação da medida Sucesso+, em 

substituição da medida Português+ e Matemática+, atribuída exclusivamente ao 9.º ano de escolaridade 

e às referidas disciplinas. A medida Sucesso+ salvaguarda a universalidade da mesma e a possibilidade 

de ser convocada para qualquer área disciplinar, ano de escolaridade e/ou áreas 
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transversais/transdisciplinares, de forma dinâmica, sempre que necessário e o superior interesse dos 

alunos assim o exija. É uma medida aberta e abrangente, para todos os alunos, sobretudo como 

resposta às suas necessidades; todavia, será de valorizar a possibilidade de continuar a aplicar esta 

medida às turmas do 9.º ano nas disciplinas de Português e de Matemática. Esta medida também irá 

contemplar a disciplina de Ciências Naturais, no 8.º ano, como uma das áreas curriculares a beneficiar, 

dada a ausência prolongada verificada de professor. 

• Foi destacado em Conselho Pedagógico o impacto do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e 

Comunitário, tendo sido considerada bastante relevante e positiva a intervenção das duas técnicas 

alocadas ao mesmo (Psicóloga e Animadora Social). Determinou-se ponderar, no próximo Conselho 

Pedagógico, sobre as áreas de intervenção a priorizar para o próximo ano letivo, pelo que será analisado 

o impacto esperado relativamente a este projeto face às áreas de desenvolvimento mais frágeis e aos 

alunos mais vulneráveis, perspetivando-se as áreas de formação dos técnicos a contratar. 

• Neste momento, as turmas previstas na Rede Escolar, para o ano letivo 2021/2022, 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= 5; 6.ºano= 7);  

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

 

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

desenvolver no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, no ano letivo 2021/2022, a saber:     

. As Atividades de Enriquecimento Curricular ocorrem das dezasseis e quinze minutos até às dezassete 

horas e quinze minutos, sendo a entidade promotora o Município de Peniche. A oferta extracurricular 

de Atividades de Enriquecimento Curricular contempla para todos os anos de escolaridade: duas horas 

de Laboratório de Aprendizagens; duas horas de Laboratório de Atividade Física e Jogos Tradicionais; 

uma hora de Laboratório de Competências Digitais.  

. No período da tarde há um intervalo das dezasseis horas, às dezasseis e quinze minutos. 

. Entre o período da manhã e o da tarde, os alunos têm duas horas para o almoço. 

.No primeiro ciclo, as atividades escolares totalizam vinte e cinco horas semanais para os alunos de 1.º, 

2.º e 3.º e 4.º ano, em respeito pela aplicação gradual do Decreto-Lei n.º 55/2018. 

.A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica tem o seu horário, de 60 minutos, 

preferencialmente, à hora de almoço. 

. Os dois tempos da disciplina de Inglês, no terceiro e quarto ano de escolaridade, decorrem em dois 

momentos de 60 minutos em dias, preferencialmente, não sequenciais. 

32 turmas 

30 turmas 
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Ponto 4 – Projeto Educativo. 
 

• O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia foi concebido por uma equipa 

pluridisciplinar, coordenada pela diretora, tratando-se de um documento estruturante e orientador da 

ação do Agrupamento; o mesmo explana a visão, missão e valores da organização e, após aprovado, 

entrará em vigor entre o período temporal de 2021 e 2024. A elaboração do mesmo assentou na análise 

organizacional desenvolvida pela Comissão Permanente de Autoavaliação, nos diversos relatórios de 

órgãos, medidas e projetos, bem como em pareceres de instituições externas ao Agrupamento, visando-

se, através da implementação do mesmo, desenvolver uma política de gestão participada e de procura 

da excelência. A comunidade educativa tem participado na elaboração do Projeto Educativo através da 

produção de diversos relatórios de autoavaliação e análise de processos e resultados. Os diversos 

órgãos e departamentos do Agrupamento foram envolvidos na análise dos eixos estratégicos que 

constam do Projeto Educativo, bem como, na operacionalização dos eixos estratégicos, na definição de 

indicadores de qualidade e de iniciativas a desenvolver. 

• A operacionalização dos eixos estratégicos, em virtude da necessidade de envolver no processo o 

significativo número de novos docentes colocados e a colocar no Agrupamento, vai desenvolver-se 

durante o mês de setembro de 2021. 

• Foi apresentado, apreciado e aprovado o Projeto Educativo por todos os elementos do Conselho Geral, 

com direito a voto, que estiveram presentes reunião.  

Ponto 5 – Informações. 
• Dois alunos do 8.ºano foram premiados (1.º e 3.º lugares) no Concurso 3Digital, na categoria A – 

Modelação 3D Ensino Básico com o projeto “Casa Sustentável”. Estes alunos foram orientados pelo 

docente responsável pelo Clube 3D no Agrupamento. 

• No âmbito do Projeto Eco Escolas, o Agrupamento participou no concurso Onde está o Eco-lápis? tendo 

uma aluna deste Agrupamento sido premiada com o 1.º prémio; ainda no âmbito deste Projeto, o 

Agrupamento participou no projeto/desafio Roupas Usadas Não Estão Acabadas – desafio criativo Aves 

em Tecido, tendo um dos seus alunos sido agraciado com uma menção honrosa.  

• No âmbito da avaliação dos resultados do Plano de Contingência e do planeamento do próximo ano 

letivo, tendo em consideração a atual situação de contexto pandemia Covid19, foi aprovada a 

manutenção do Plano de Contingência, atualmente, em vigor, salvaguardando-se o pedido de parecer à 

Saúde Pública, mormente sobre a pertinência e possibilidade de se poder introduzir alterações à 

distribuição e gestão da cota de ocupação do espaço escolar, salvaguardando-se e dando especial 

cuidado à manutenção dos grupos bolha, com vista ao isolamento e identificação dos grupos de 

contágio. Neste momento, tendo em consideração os resultados obtidos no presente ano letivo, com o 

Plano de Contingência em vigor, no que concerne à não existência de contágio comunitário, o mesmo 
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foi aprovado por unanimidade, para o próximo ano letivo, tendo ficado determinado a consulta à Saúde 

Pública sobre o mesmo. 

Ponto 6 - Outros assuntos e deliberações. 
 

• No âmbito do Plano de Transição Digital para as Escolas/Agrupamentos foi apreciado o PADDE do 

Agrupamento (Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola - documento estruturante da 

ação digital das escolas), o Conselho Geral pronunciou-se, unanimemente, favorável à sua 

implementação, uma vez que permitirá ao Agrupamento poder investir na forma de melhorar e de 

como utilizar as tecnologias no processo de ensino e aprendizagem no período que compreende a sua 

implementação: de setembro 2021 a agosto 2023. 

• 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, pronunciou-se relativamente ao trabalho desenvolvido pelas 

Bibliotecas do Agrupamento e ao impacto do mesmo na promoção do sucesso educativo, quer durante 

o ensino presencial, quer no ensino não presencial. Foram destacadas as iniciativas que convergiram 

para a valorização das Bibliotecas no contexto do Agrupamento, nomeadamente:  

      . a promoção da utilização generalizada da biblioteca, em contexto de sala aula e em utilização 

autónoma;  

      . o aumento de taxas de requisição para leitura domiciliária;  

      . a valorização da comunicação com os utilizadores das bibliotecas, a produção de recursos didáticos, a 

disponibilização de recursos e desenvolvimento de formação;  

      . o estabelecimento de uma parceria com as Bibliotecas do Instituto Politécnico de Leiria, com vista à 

promoção de formação no âmbito da Literacia da Informação, direcionada a todas as turmas dos 2.º e 

3.ºciclos.  

     O Conselho Pedagógico sublinhou o Papel das Bibliotecas do Agrupamento para o equitativo sucesso dos 

nossos alunos, agradecendo a sua intervenção.” 

• Em relação ao estado de conservação do Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento, a representante 

do Município partilhou com o Conselho Geral que com a transferência de competências, a situação se 

encontrava em análise e que só após a celebração dos contratos de execução das obras se realizarem é 

que se poderão adiantar mais informações. 

• Esta assembleia foi ainda informada por aquela representante do Município que durante o mês de 

agosto se procederá à retirada de amianto existente nas escolas do Agrupamento. 
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Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 22 de 

julho de 2021. 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 

 


