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ANO LETIVO 

2022/2023 

Ata nº sete 

        

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

 ---- Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois pelas dezassete horas e trinta 

minutos, na sala destinada à Biblioteca sob a presidência da professora Isabel Pacheco Jantarada, os 

membros que constituem a estrutura acima referenciada, realizaram uma reunião ordinária, com a 

presença dos seguintes elementos: Cândida Passos, Carla  Esteves, Isabel Pacheco Jantarada, Sílvia 

Fernandes, Fátima Ribeiro, Maria Goretti Mendes, Liliana Sousa, Célia Freitas, Rurico Pedro, Nuno 

Ribeiro e Gonçalo Cruz.   ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A ordem de trabalhos estabelecida para esta reunião foi a seguinte: -----------------------------------  

---- Ponto Um: Aprovação da versão final do Projeto Educativo para o triénio 22/25;-----------------

---- Ponto Dois: Aprovação da versão final dos Planos Anual e Plurianual de Atividades 22/23;  -- 

---- Ponto Três: Aprovação da versão final do Regulamento Interno; ------------------------------------ 

---- Ponto Quatro: Outros documentos estruturante do Agrupamento; -----------------------------------

---- Ponto Cinco: Linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento de 2023; ----------------------

----- Ponto Seis: Proposta de Reorganização do Calendário Escolar - Projeto de Semestralidade 

para 2023/2024 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Ponto Sete: Aprovação da minuta para a ata. ----------------------------------------------------- ---- 

---- Antes do início dos trabalhos, foi  lida e aprovada a ata da reunião anterior. -----------------------

---- Todos os documentos a serem analisados nesta reunião foram, antecipadamente, remetidos a 

todos os conselheiros, para uma leitura e análise prévia à reunião. --------------------------------------- 

---- Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, aprovação da versão final do Projeto 

Educativo para o triénio 22/25, a Presidente do Conselho Geral começou por explicar que nos 

termos da alínea a), artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o Projeto Educativo é o 

documento que consagra a orientação educativa deste Agrupamento de Escolas, sendo elaborado e 

aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se 

explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o Agrupamento de 

escolas se propõe cumprir a sua função educativa. Nos termos da alínea a), artigo 33.º do decreto-
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lei supracitado, cabe ao Conselho Pedagógico elaborar a proposta de Projeto Educativo a submeter 

pelo Diretor ao Conselho Geral. ------------------------------------------------------------------------------- 

---- Na reunião de Conselho Pedagógico de vinte e três de novembro, o Projeto Educativo foi 

aprovado por unanimidade. O documento prévio foi colocado em discussão pública a todos os 

membros da comunidade educativa e as sugestões que foram chegando foram enquadradas no 

mesmo, tendo enriquecido o documento final. Assim, foi apresentado ao Conselho Geral e 

aprovado por unanimidade, nos termos da alínea c), artigo 13.º do supracitado decreto-lei, a quem 

compete a aprovação, acompanhar e avaliar a sua execução. ----------------------------------------------

---- Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, aprovação da versão final dos Planos 

Anual e Plurianual de Atividades 22/23, a Presidente do Conselho Geral começou por explicar que 

nos termos da alínea c), artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, os Planos Anual e 

Plurianual de Atividades (PAPA) são os documentos de planeamento, que definem, em função do 

Projeto Educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e que 

procedem à identificação dos recursos necessários à sua execução. Nos termos da alínea b), artigo 

33.º do decreto-lei supracitado, o Conselho Pedagógico elaborou uma proposta a submeter pelo 

diretor ao conselho geral. Na reunião de Conselho Pedagógico de vinte e três de novembro, o 

Plano Anual e Plurianual de Atividades foi aprovado por unanimidade. O documento prévio foi 

colocado em discussão pública a todos os membros da comunidade educativa. As sugestões que 

chegaram foram enquadradas e enriqueceram o documento final. Depois de analisado pelos 

elementos do Conselho Geral, a versão final foi aprovada por unanimidade, nos termos da alínea 

e), artigo 13.º do supracitado decreto-lei.---------------------------------------------------------------------

----- No que concerne ao ponto três da ordem de trabalhos, aprovação da versão final do 

Regulamento Interno, a Presidente começou por esclarecer que nos termos da alínea b), artigo 9.º 

do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o Regulamento Interno é o documento que define o 

regime de funcionamento do Agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, de cada um dos 

seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços administrativos, 

técnicos e técnico-pedagógicos, bem como os direitos e os deveres dos membros da comunidade 

escolar. Nos termos da alínea b), artigo 33.º do decreto-lei supracitado, o Conselho Pedagógico 

elaborou uma proposta de Regulamento Interno a submeter pelo Diretor ao Conselho Geral. A 

proposta de Regulamento Interno foi colocada em discussão pública e as sugestões de alteração 

foram analisadas e enquadradas. A proposta de Regulamento Interno, nos termos da alínea d), 

artigo 13.º do supracitado decreto-lei, depois de analisada pelos conselheiros foi aprovada por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- No respeitante ao ponto quatro da ordem de trabalhos, outros documentos estruturantes do 
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Agrupamento, a Presidente informou que no site do Agrupamento de Escolas de Briteiros 

encontram-se publicados todos os documentos Estruturantes do Agrupamento. -----------------------

---- Passando ao ponto cinco da ordem de trabalhos, Linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento de 2023, a Presidente do Conselho Geral informou os presentes que o orçamento é o 

documento em que se preveem, de forma discriminada, as receitas a obter e as despesas a realizar 

pelo Agrupamento de escolas ou escola não agrupada (alínea d do artigo 9º do citado Decreto-

Lei). Para dar cumprimento ao disposto na alínea h) do nº1 do artigo nº 13º do Decreto-lei nº 

75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho, o Conselho 

Geral, nesta reunião, definiu as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento para o ano 

económico de 2023. Seguidamente, a Presidente passou a palavra ao Diretor que referiu que, com 

a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, há muitas competências que 

devem ser esclarecidas com o Município para que o funcionamento das Escolas não esteja 

dependente de decisões arbitrárias tomadas sem justificação aprovada pelos órgão competentes; de 

referir que o contrato de delegação de competência assinado com o Município é um entrave à 

Autonomia Administrativa dos Agrupamentos de Escolas pois há competências que já poderiam 

ter sido delegadas e não o foram; as verbas transferidas limitam o Agrupamento ao pagamento de 

água, luz, combustíveis e lubrificantes, onde se inclui o gás, comunicações, avença de CTT, 

produtos de higiene e limpeza. Acrescentou ainda que, sempre que se verifica a necessidade de 

pequenas reparações na escola (dando como exemplo um vidro partido) tem de se requerer aos 

serviços do município autorização para a realização de despesa. Tendo a escola verba que é 

transferida, para as competências enumeradas, e havendo verba disponível para situações 

imprevistas que estão na alçada do Município, o Diretor questiona por que razão tem de se esperar 

por autorização dos diversos serviços do município para executar pequenas reparações, aquisição 

de mobiliário para as salas de aula, computadores para fins administrativos e pedagógicos, pintura 

de salas, entre muitas outras situações. É necessário, segundo o Diretor, que o Município confie na 

boa gestão das Escolas, pois toda a sua gestão obedece a uma contabilidade nos termos do SNC-

AP, auditada pelo Tribunal de Contas, para que os constrangimentos que se têm verificado sejam 

atenuados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- É urgente a aprovação da Carta Educativa nos termos previstos na supracitada lei, pois há 

muitas competências que se não estiverem devidamente enquadradas, impedem o Município e as 

Comunidades Intermunicipais (CIM AVE) de tomarem decisões estruturantes na área da 

Educação, e isso não serve as políticas educativas locais e impedem os Agrupamentos de Escola 

de exercerem a sua atividade em pleno. ----------------------------------------------------------------------  

 ---- O Diretor enviou à Presidente do Conselho Geral o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, 
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bem como um conjunto de perguntas frequentes, cujo documento é da autoria do Gabinete do 

Secretário de Estado das Autarquias Locais. Trata-se de um documento muito esclarecedor. O 

proposto foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------

---- Seguidamente passou-se ao ponto seis da ordem trabalhos, proposta de reorganização do 

calendário escolar – Projeto de semestralidade para 2023/2024. A Presidente do Conselho Geral 

passou a palavra ao Diretor que referiu que os Agrupamentos de Escolas de Briteiros, Taipas e 

Arqueólogo Mário Cardoso, bem como a Escola Secundária de Caldas das Taipas, colocaram em 

discussão pública uma Proposta de Reorganização do Calendário Escolar para o ano letivo 

2023/2024. Referiu ainda que esta proposta foi discutida pelos professores em Departamento, em 

Conselho Pedagógico, com os Representantes de Encarregados de Educação, Delegados e 

Subdelegados de turma, tendo obtido parecer favorável por maioria dos seus membros. A 

Presidente do Conselho Geral esclareceu que irá ser comunicada aos restantes Agrupamentos o 

sentido da votação deste Agrupamento. No entanto, a decisão só se irá consolidar se houver 

parecer favorável dos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas das Taipas e da Escola 

Secundária de Caldas das Taipas, pois há famílias que têm filhos a frequentar este Agrupamento e 

ao mesmo tempo o AET/ESCT. A adoção de diferentes calendários nessas escolas poderia criar 

problemas na organização familiar que se pretende evitar. O Diretor acrescentou ainda que esta 

proposta de alteração do calendário escolar está intimamente relacionada com os períodos da 

Avaliação dos Alunos. Os Encarregados de Educação passarão a receber o reporte de dois 

momentos de avaliação intercalar (novembro e março), cuja informação é importante para os 

alunos e Encarregados de Educação, bem como para os docentes ajustarem as metodologias 

pedagógicas e os instrumentos de avaliação que se querem mais diversificados. Nas reuniões de 

avaliação sumativa, a realizar em fevereiro e março, a avaliação sumativa dos alunos deve 

valorizar o que de melhor cada aluno consegue realizar, de forma a potenciar o desenvolvimentos 

das competências estipuladas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), 

bem como da Estratégia de Educação para a Cidadania; é preciso que a avaliação que é 

comunicada aos alunos e Encarregados de Educação deixe de ser apenas a dos testes; é preciso 

que os alunos e Encarregados de Educação tenham conhecimento dos vários instrumentos que 

cada docente irá usar para avaliação das diferentes disciplinas. Por outro lado, os períodos de 

interrupção letiva passam a ser mais curtos, aproximando-se das necessidades da maioria das 

famílias do Agrupamento. No caso da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, esta alteração não cria 

nenhum vazio pois as escolas irão continuar a assegurar as valências de AAAF/CAF. ---------------

---- O Conselho Geral é de parecer favorável à proposta, no entanto, a decisão só se tornará 
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definitiva se o documento for aprovado pelos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas das 

Taipas e da Escola Secundária das Caldas das Taipas. ----------------------------------------------------- 

---- Finalmente, no último ponto da ordem de trabalhos, a minuta para a ata foi aprovada por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 

 ---- E nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a presente ata com onze votos a favor e zero 

votos contra, sendo, pela Presidente, dada por terminada esta reunião pelas dezanove horas e vinte 

minutos. 

 ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A Presidente da Reunião _____________________________________________ ---------------  

 ---- A Secretária _______________________________________________________ -----------------  

 ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 


