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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 - Informações; 
Ponto 3 - Apreciação dos resultados das avaliações do primeiro e do segundo períodos; 
Ponto 4 - Ratificação do Plano Anual de Atividades para o presente ano letivo;  
Ponto 5 - Aprovação do relatório de contas de gerência; 
Ponto 6 - Outros assuntos e deliberações. 
 

Ponto Prévio – reunião de Comissão Especializada. 
 

• A presidente iniciou a reunião com um ponto prévio, justificando a realização de uma reunião 

extraordinária de Comissão Especializada de Conselho Geral, realizada no dia 18 de abril, com a Ordem 

de Trabalhos: «Ponto Único – Provimento a recurso ao Processo Disciplinar n.º 7/2018.», uma vez que 

lhe tinha sido encaminhada pela direção uma reclamação, com registo de entrada n.º 130, nos Serviços 

Administrativos deste Agrupamento. Assim, e de acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 36.º, da Lei 

n.º 51/2012, de 5 de setembro, e ainda do disposto nos artigos 102.º e 108.º do Código de 

Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, deu-se provimento e em tempo 

útil à reclamação apresentada, referente ao processo disciplinar supramencionado. 

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

• Foi lida a ata da reunião do dia 14 de dezembro 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 – Informações: 

• Resposta ao ofício enviado para a Câmara Municipal de Peniche, ao cuidado do Sr. Vereador da 

Educação, Sr. Mark Ministro, sobre a solicitação de realização de uma auditoria à qualidade da água 

dos balneários do pavilhão gimnodesportivo deste Agrupamento para despiste da bactéria Legionela. 

A resposta obtida foi negativa, embora aquela entidade tenha mostrado disponibilidade para fornecer 

alguns contactos de empresas que efetuam a análise pretendida. Perante o exposto, a diretora decidiu 
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tomar providências, no sentido de ser o Agrupamento a assumir aquele compromisso, embora se vá 

solicitar um aconselhamento jurídico prévio, para se agir de acordo com a lei. 

• Atraso recorrente no transporte de alunos de Ferrel para a Escola – esta situação foi reportada à 

direção e também em sede de reunião Conselho Municipal de Educação. Solicita-se à Câmara Municipal 

de Peniche e à Junta de Freguesia de Ferrel que reúnam esforços, juntamente com a Rodoviária 

Nacional de Caldas da Rainha, no sentido de se ultrapassar rapidamente esta situação recorrente e 

muito lesiva para os nossos alunos. 

• 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 e 

ratificada uma comissão eleitoral, composta por um professor (o professor Provedor do Aluno do 

Agrupamento) e um conjunto de estudantes que asseguraram o regular funcionamento das mesas de 

voto, respeitantes ao Orçamento Participativo de Escolas, que se realizou em sede de Agrupamento no 

dia 23 de março, com o conhecimento e anuência da presidente deste Conselho Geral. Registou-se a 

apresentação de uma única proposta ganhadora, a qual foi validada com uma percentagem de votos 

considerável, cerca de 228 alunos votantes; entraram na urna 227 votos; a favor da proposta única 

votaram 223 alunos; registaram-se 3 votos contra a proposta única; 1 voto foi considerado nulo e não 

se registaram votos em branco. Assim, ponderados os resultados, a proposta única submetida a 

votação foi considerada aprovada, cumprindo o requisito do ponto quatro do capítulo de “Votação e 

divulgação de resultados” do Regulamento do Orçamento Participativo. Deste modo, e uma vez que a 

única proposta apresentada ganhou por maioria, prevê-se a aquisição de secadores para os balneários 

do pavilhão gimnodesportivo. Todo este processo foi dirigido e orientado pelo professor Provedor do 

aluno em funções. 

• O Agrupamento assinou uma declaração de parceria com a OesteCIM e o Município de Peniche no 

âmbito do “Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Aluno ao Centro”. 

• O Agrupamento fez a aquisição de 8 computadores portáteis com vista à requalificação do parque 

informático da Biblioteca Mariano Calado. Encontra-se, também, em fase de requalificação a referida 

Biblioteca e a zona de convívio dos alunos, aguardando-se ainda a autorização para a aquisição de pelo 

menos 6 tablets e de computadores híbridos. 

• Os Kits de Ciências e de Educação Musical já estão disponíveis para as AEC. Procedeu-se ao 

reconhecimento/agradecimento à Associação de Pais do Agrupamento e à Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia pelo contributo prestado nesta matéria. 

• No final do 3.º período, no dia 30 de maio, dia do Agrupamento, realizar-se-á a iniciativa “Sunset: 9.º 

ano e agora!?”, juntamente com uma série de outras iniciativas e atividades comemorativas, para as 

quais se disponibilizará o programa, como, por exemplo, a entrega de prémios de todos os concursos 
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realizados; apresentação de todas as valências da GNR; dança (Zumba, Capoeira…); Yoga; Ateliê de 

Inglês; apresentação de um excerto de uma peça de Teatro; Origami; Ciências divertidas; Passeio da 

Fama; demonstrações de atividades em 3D; atividades desportivas; atividades musicais; Plano Nacional 

Cinema, entre outras. 

• Por decisão do Conselho Pedagógico, nos dias em que haverá aplicação de provas de aferição aos 

alunos dos 5.º e dos 8.º anos, os alunos do 6.º ano realizarão uma visita de estudo ao Dino Parque, no 

dia 8 de junho (dia de realização da Prova de Português), enquanto que os alunos do 7.º ano realizarão 

essa visita no dia 12 de junho (dia de realização da Prova de Matemática). 

• Relembra-se que os alunos que frequentam o ensino articulado não realizam as provas de aferição de 

Educação Musical e de Educação Tecnológica, no 5.º ano, e de Educação Visual, no 8.º Ano, exceto 

aqueles que se encontram inscritos nessa disciplina. 

• Comemoração do 25 de abril – no dia 23 de abril, numa sessão da Escola Para Pais, celebrou-se a 

Liberdade e o dia Mundial do livro e dos direitos de autor, numa organização da equipa da Biblioteca e 

do Departamento de Ciências Sociais e Humanas. Também da responsabilidade da equipa da Biblioteca 

e do Departamento de Ciências Sociais e Humanas realizou-se, no dia 24 de abril, pelas 10h30m, um 

concerto evocativo do 25 de abril, aberto a toda a comunidade educativa. O Agrupamento dinamizou 

esta celebração com a participação da Tuna do Agrupamento e dos Arrufeiros em eventos promovidos 

pelo Município, a saber: no dia 22 de abril – festival de música do 25 de abril; dia 25 de abril - alvorada 

pelas ruas de Peniche.  

• O nosso Agrupamento vai receber os alunos da Madeira que integram o intercâmbio cultural entre o 

nosso Agrupamento e a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, entre os dias 28 de abril e 1 de maio, 

envolvendo no dia 29 de abril, em concerto, os alunos dos dois estabelecimentos de ensino. 

Ponto 3 - Apreciação dos resultados das avaliações do primeiro e do segundo períodos: 

• Foi apresentada a análise evolutiva das avaliações referentes ao 1.º e 2.º períodos. 

• A Comissão Permanente de Autoavaliação disponibilizou um documento com a estatística relativa às 

taxas de sucesso e de insucesso dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, bem como às 

medidas de promoção do sucesso educativo que se encontram a ser aplicadas no Agrupamento. O 

documento foi disponibilizado para análise em departamento e/ou em grupo, bem como nos diferentes 

grupos de trabalho; entretanto, está a ser ultimado um documento global, o qual será, posteriormente, 

disponibilizado ao Agrupamento. 

• Provas de Avaliação Interna – a aplicação das provas decorreu dentro da normalidade, tendo os 

respetivos professores entregue as grelhas com os resultados obtidos. Em Grupo Disciplinar foi 

solicitado aos docentes implicados que procedessem à elaboração de um documento com a análise 

interpretativa dos resultados, com enfoque na avaliação das competências, que deverá ser entregue à 
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direção e à coordenadora do Observatório para a Qualidade das Aprendizagens. Vai ser solicitado a 

todos os docentes que participaram no processo, uma avaliação do mesmo, abordando vários aspetos, 

nomeadamente: sobre a pertinência das mesmas; vantagens/desvantagens, aspetos a melhorar.  

• Este ano irão ser avaliadas todas as Medidas de Promoção do Sucesso Educativo, com vista a 

enriquecer, de forma contextualizada, o debate interno, sobre a pertinência de integrar o Projeto de 

Autonomia e Flexibilidade Curricular.  

• Turma-Bússola - foi alterado o Regulamento, em reunião de Conselho Pedagógico de 11 de abril. O 

Grupo de Matemática solicitou que fosse ponderada a possibilidade de integração de novos alunos 

naquele projeto (Turma-Bússola) no 3.º período, possibilidade esta que mereceu a sua aprovação.  

• Foram aplicados questionários, a alunos desde o 1.º até ao 9.º ano, no âmbito do Perfil de Leitor, 

prevendo-se, através de uma parceria com a Faculdade de Letras de Lisboa, a publicação de um estudo, 

em forma de artigo científico, sobre a evolução do perfil de leitor dos nossos alunos, no que concerne 

à dimensão social, escolar e familiar. 

Ponto 4 - Ratificação do Plano Anual de Atividades para o presente ano letivo: 
 

• Procedeu-se à ratificação do Plano Anual de Atividades para o presente ano letivo, apresentado na 

reunião anterior, o qual mereceu o assentimento de todos os conselheiros presentes. 

Ponto 5 - Aprovação do relatório de contas de gerência: 
 

• Foi apresentado, analisado, discutido e aprovado por unanimidade dos elementos presentes na altura 

da votação, o relatório de contas de gerência proposto pelo Conselho Administrativo do Agrupamento, 

e aprovado por este órgão em 04/04/2018. A Conta de Gerência (CG) do Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia, relativa ao ano 2017 está de acordo com a lei e os regulamentos em vigor, não 

tendo transitado para a gerência seguinte qualquer encargo já assumido. A diretora referiu que o 

orçamento de estado (FOFI - fonte de financiamento-111/FOFI 192) para 2018 para este Agrupamento 

foi aprovado com o valor de 72.309€ tendo-se verificado um acréscimo, face a 2017, de 2.715,16€. 

Ademais, reflete uma ação persistente na eliminação de todas as situações de desperdício, sem 

comprometer o normal funcionamento das Escolas e dos Jardins de Infância do Agrupamento, o 

desenvolvimento do Plano Anual de Atividades, quer nas atividades previstas, quer nas que, não 

estando, foram propostas à Direção e tiveram acolhimento. Procurou-se gerir com rigor e equilíbrio as 

verbas postas à disposição do Agrupamento, como demonstra o relatório de contas em análise. 

Ponto 6 - Outros assuntos e deliberações: 

• A diretora, em articulação com o Gabinete de Segurança do Agrupamento, deu início aos 

procedimentos com vista ao cumprimento da Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2018 – lei 

que obriga à vigilância e monitorização do equipamento afeto à segurança dos edifícios. 
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• Uma vez que a diretora não gozou as férias aprovadas pelo Conselho Geral de 14 de dezembro, para os 

dias 12, 15 e 16 de fevereiro, por imperativos legais e por necessidade de representação do 

Agrupamento, foi proposto e aprovado por unanimidade um outro o pedido de autorização de gozo de 

férias para os dias 14, 15 e 16 de maio. 

 

 

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 24 de 

abril de 2018. 

 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 

 

 


