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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 – Aprovação do Plano anual de Atividades para o presente ano letivo; 
Ponto 4 – Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2018; 
Ponto 5 - Medidas de promoção do sucesso escolar e gestão de projetos; 
Ponto 6 - Outros assuntos e deliberações. 
 

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

 Foi lida a ata da reunião do dia 11 de setembro 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: 

 Indicação e tomada de posse dos novos membros (seis – 3 da Câmara e 3 das Juntas de Freguesia) 
do Conselho Geral, na sequência da realização das eleições autárquicas; 

 Tem vindo a ser reforçada a oferta formativa no âmbito do Combate ao Insucesso Escolar, inserida 
no Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, direcionada a pessoal docente e a pessoal 
não docente, bem como no âmbito do Programa de Educação Estética e Artística (PEEA), 
direcionada a docentes; 

 Tem sido proporcionada formação direcionada aos Assistentes Administrativos; 

 Relatórios REPA (Relatórios de Escola de Provas de Aferição 2017) – relativamente aos relatórios 
referentes às provas de aferição efetuadas no final do ano letivo passado, aplicadas aos 2.º, 5.º e 
8.ºanos de escolaridade, a equipa do Observatório Para a Qualidade das Aprendizagens 
pronunciou-se relativamente aos resultados expressos nos relatórios REPA, referindo que no que 
concerne às disciplinas de segundo e terceiro ciclos, foi a primeira vez que os alunos realizaram, 
oficialmente, provas de aferição; os resultados nacionais relativos a algumas das disciplinas 
aferidas revelam que a média nacional se desvia dos objetivos propostos pelas Metas Curriculares 
e que e os alunos tiveram plena consciência de que as provas eram somente de aferição; 

 Relatórios RIPA (Relatórios Individuais das Provas de Aferição) foram impressos e disponibilizados 
pelos Diretores de Turma aos EE dos alunos envolvidos; 

 A Cerimónia do Prémio Guilherme de Corni, por motivos de total indisponibilidade de realização 
na Igreja de S. Leonardo, no dia 07 de dezembro, foi reagendada para o dia 15 de dezembro, pelas 
19:30h. A lista com os alunos premiados e diplomados já se encontra afixada na escola sede; 

 O Agrupamento integrou o Plano Nacional de Cinema, 

 Prémio APCER – atribuído a uma aluna do 8.ºA, que alcançou o 3.º prémio da categoria dos 10-12 
anos, da APCER, que será entregue no dia 5 de janeiro, pelas 10:30h, na escola sede; 

 Deu-se início aos procedimentos, do enquadramento legal, de compras públicas para a aquisição 
de equipamento informático, nomeadamente, de 8 computadores portáteis, 6 tablets e 6 
computadores híbridos, direcionados à requalificação do parque tecnológico da Biblioteca 
Mariano Calado. 

CONSELHO GERAL 
Ano letivo: 2017/2018 

Data: 14/12/2017 Sala: 28 

Ata n.º 2 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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 O projeto Erasmus+ KA2 foi selecionado, aleatoriamente, para uma auditoria documental e 
financeira, tendo sido enviados atempadamente, pela Coordenadora do projeto, todos os 
documentos solicitados; 

 Auscultados os diferentes departamentos/estruturas decidiu-se que a entrega dos Prémios de 
Mérito Guilherme de Corni é em data fixa, dia 17 de outubro. Este ano, e por questões de 
agendamento, o referido prémio será entregue no dia 15 de dezembro. O Dia do Agrupamento 
será comemorado no dia 30 de maio; 

 Foi aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Pedagógico, e no cumprimento do estipulado no 
n.º 2 do artigo 16.º do Despacho Normativo n.º 1‐F/2016, de 5 de abril a não realização da prova 
de aferição de Educação Visual (prova 83), do 8.º ano, pelos alunos a frequentar o ensino 
articulado e que, cumulativamente, não frequentem a referida disciplina. Ainda, no cumprimento 
do mesmo despacho, relativamente aos alunos do 5.º ano, no que concerne às disciplinas de 
Educação Visual e Educação Tecnológica (prova 53) e Educação Musical (prova 54) ficou 
determinado a não realização de qualquer uma das provas atrás referidas, fundamentando-se as 
decisões do Conselho Pedagógico em razões de organização curricular específica, prevista na 
Portaria n.º 225/2012, de 30 de julho; 

 A Associação de Pais do nosso Agrupamento e a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas D. 
Luís de Ataíde integram o Conselho Municipal de Educação; 

 Nos dias 18 e 19 de novembro a escola sede do Agrupamento disponibilizou o seu espaço para o 
Encontro de Guias do Oeste, do Agrupamento de Escuteiros 1228. Em resposta, o Núcleo de 
Escuteiros do Oeste enviou uma carta de agradecimento à Direção do Agrupamento, salientando 
a disponibilidade de todos os colaboradores do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia; 

 Conselho Municipal de Educação - a professora Maria João Mota, pertencente ao quadro deste 
agrupamento, foi eleita representante do Pessoal docente do Ensino Básico a nível municipal, no 
passado dia 28 de novembro; 

 Colocação de assistentes operacionais (AO) - decorreu o concurso para a ocupação de 4 vagas para 
a categoria de AO a tempo parcial. Os candidatos admitidos encontram-se ao serviço, desde o 
passado dia 28 de novembro. Também se encontram 5 formandas do “Curso de apoio a crianças 
e jovens” da ADEPE, a realizar estágio de 120h cada, no nosso Agrupamento; 

 As sessões de sensibilização Ecovalor 2017/2018, promovidas pela CMP, terão início em janeiro, 
nos JI e nas EB1 inscritas; 

 O tema do desfile de Carnaval do Agrupamento, que se realizará no dia 9 de fevereiro, será o 
CINEMA; 

Ponto 3 - Aprovação do Plano anual de Atividades para o presente ano letivo: 

 O Plano Anual de Atividades para 2017-2018, foi aprovado pelo Conselho Pedagógico, por 
unanimidade, o qual se colocou à consideração do Conselho Geral. O Plano Anual de Atividades, depois 
de apresentado, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Geral. 

 

Ponto 4 - Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2018: 

 Após leitura, análise e discussão, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, as linhas orientadoras 
para o Orçamento de 2018. 
 

Ponto 5 - Medidas de promoção do sucesso escolar e gestão de projetos: 
 

 Plataforma digital de gestão de comportamentos – ClassDojo – foi selecionada esta plataforma digital, 
a qual vai continuar a assegurar a comunicação, em tempo útil, apenas para registos comportamentais, 
sem que esta medida signifique custos adicionais ao Agrupamento; 

 ALEPE - Avaliação da leitura e escrita de Português europeu – alunos do 3ºano, da escola da Serra d’El 
Rei; 
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 A equipa do Observatório Para a Qualidade das Aprendizagens deste Agrupamento apresentou 
algumas considerações e conclusões relativamente aos resultados da avaliação externa, obtidas através 
da realização das Provas de Aferição em final do ano letivo transato; 

   Assim, no que concerne às provas de aferição, bem como às práticas de promoção do sucesso escolar, 
em implementação no nosso Agrupamento, serão apresentadas propostas de estratégias a adotar, que 
serão divulgadas através de uma nota informativa. Neste sentido, foi aprovada, por unanimidade, em 
Conselho Pedagógico, a realização de provas de avaliação de conhecimentos, no que se refere às 
disciplinas que já participaram na avaliação aferida e as que vão participar no presente ano letivo. Estas 
provas serão elaboradas em grupo disciplinar, sendo as mesmas para todas as turmas, do mesmo ano 
de escolaridade, e serão aplicadas no mesmo dia e à mesma hora. A aplicação destas provas, no 
presente ano letivo, realizar-se-á no segundo e terceiro períodos. O calendário será aprovado em sede 
de Conselho Pedagógico, em janeiro. Poderão, ainda, participar, por sua iniciativa, todas as disciplinas 
que o queiram fazer; 

 Foi apresentada uma proposta de calendário para a realização das Provas de Avaliação Interna, tendo-
se tecido considerações e solicitado a entrega de um novo cronograma, a aprovar no próximo Conselho 
Pedagógico (janeiro); 

 A atividade “As ciências experimentais vêm à escola”, destinada a alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo 
e promovida por uma docente de Ciências Físico-Químicas do Agrupamento, está a decorrer conforme 
o previsto; 

 O Nosso Agrupamento apresentou três projetos a concurso ao Prémio Ciência na Escola, da Fundação 
Ilídio Pinho, a saber: “A Ciência centrada na horta”, da EB1 de Atouguia da Baleia; “Aquaponia: a ciência 
em defesa do ambiente”, da EB1 de Ferrel; e “Biblio RV - realidade virtual na Biblioteca Escolar”, da EB 
de Atouguia da Baleia; 

 As Bibliotecas do Agrupamento apresentaram a candidatura a duas medidas promovidas pela RBE, uma 
no âmbito da Literacia Digital – “Biblioteca Digital” e outra no âmbito da promoção da Literacia da 
Leitura – “Leitura … com a Biblioteca”; 

 O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia está inscrito na iniciativa “Ventos de Poupança 2: 
energia+social”, promovida pela Oeste Sustentável. Trata-se de uma competição interescolas;  

 No âmbito da “Missão Ambiente” foram oferecidos ao Agrupamento 4 kits de Primeiros Socorros. Os 
mesmos estão disponíveis para utilização em visitas de estudo. A sua requisição pode ser feita na escola 
sede;  

 No âmbito da comemoração dos 850 anos dos Forais de Atouguia da Baleia foi solicitada, pela Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia, a participação da comunidade escolar na realização de trabalhos de 
expressão plástica sobre S. Leonardo - símbolo adotado para as comemorações e/ou sobre Guilherme 
de Corni - a realizar durante o mês de janeiro para posterior exposição na 1.ª semana de fevereiro; 

 Projeto “Apps for Good”– este agrupamento foi inscrito neste projeto, patrocinado pela ERTE (Equipa 
de Recursos e Tecnologias Educativas da Direção-Geral de Educação) que já vai na sua 4.ª edição, e será 
coordenado pelo docente Nuno Ribeiro. Estão a participar em equipas alguns alunos do Clube 
Multimédia, da responsabilidade daquele docente; fazem ainda parte desta equipa os docentes Ana 
Paula Rodrigues, Carla Carriço e Paulo Azeredo. Entretanto, no dia 13 de novembro, deslocou-se ao 
nosso Agrupamento a equipa promotora da iniciativa “Apps for Good”; 

 Hora do Código Portugal/Hour of Code: o Agrupamento participou nesta iniciativa, (entre os dias 4 e 
10 de dezembro) tendo os alunos do Clube de Multimédia elaborado um cartaz que foi a concurso 
nacional, com vista à atribuição de um drone ao Agrupamento, patrocinado pela ANPRI. Após votação 
bastante disputada entre o nosso Agrupamento e os outros agrupamentos em competição, verificou-
se a nossa vitória. A todos os envolvidos (alunos, professores, Encarregados de Educação e outros 
membros da comunidade local e não só) se agradece o apoio, bem como a mobilização coletiva 
alcançada; 

Ponto 6 - Outros assuntos e deliberações. 
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 A direção reforça o convite, já remetido oportunamente, à Associação de Pais e Encarregados de 
Educação deste Agrupamento de Escolas para virem degustar as refeições preparadas e servidas no 
refeitório aos alunos, por forma a poderem ajuizar acerca da qualidade das mesmas; 

 A Presidente do Conselho Geral, por sua iniciativa, endereçou um convite às entidades locais e 
autárquicas com assento nesta assembleia, bem como à Associação de Pais e Encarregados de 
Educação, no sentido de reunirem esforços financeiros para que se possa proceder à despistagem de 
legionella nos balneários do pavilhão gimnodesportivo, procedendo-se à realização de análises de 
rotina à qualidade da água. O objetivo será continuar a garantir os habituais elevados padrões de 
salubridade (de higiene, saúde e segurança) aos nossos alunos e a todos os membros da comunidade 
educativa que usufruem daquele espaço, indo ao encontro do ponto 14, inscrito no documento “Linhas 
orientadoras para a elaboração do orçamento para 2018”. Neste sentido, sugere-se a promoção da 
prevenção, agindo-se com o intuito de se evitarem desnecessários e indesejáveis casos de proliferação 
de contaminação em estabelecimentos públicos pela bactéria, como o que aconteceu no passado dia 
30 de novembro na escola E.B. 2,3 de Ourique, em Beja, como é do conhecimento público; 

 A diretora não gozou as férias aprovadas, pelo Conselho Geral de 11 de setembro, para o período entre 
dois e seis de novembro, por imperativo legal, uma vez que a Subdiretora do Agrupamento se 
encontrava, nesse período, ausente do serviço, por acidente em trabalho e, ainda, por necessidade de 
representação do Agrupamento; 

 Foi ainda aprovado, por unanimidade, o pedido de autorização de gozo de férias da Diretora, para os 
dias 12, 15 e 16 de fevereiro; 

 

 

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 14 de 

dezembro de 2017. 

 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


