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CONSELHO GERAL 
 

RESUMO DA REUNIÃO REFERENTE À CONVOCATÓRIA N.º 24 
 

 
     Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se, pelas dezoito horas e 
trinta minutos, por videoconferência, o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Pedro Jacques 
de Magalhães. A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: Ponto um – Informações; Ponto dois 
– Aprovação das linhas orientadoras da Ação Social Escolar (ASE); Ponto três – Aprovação das linhas 
orientadoras para o Orçamento do ano económico de 2021; Ponto quatro – A recondução da 
Diretora; Ponto cinco – Outros assuntos. 
 
Ponto um – Informações – O Presidente do Conselho Geral, professor Abílio Mocho, congratulou-se 
pelo facto de ter sido realizada a intervenção de corte de umas árvores e o arranjo das zonas de 
circulação na escola sede do Agrupamento. A situação agora resolvida já se arrastava há um tempo 
significativo. As raízes das árvores atrás referidas provocaram o levantamento das lajes de uma 
área significativa de circulação no pátio assim como já se tinham infiltrado no sistema de esgotos. O 
professor Abílio Mocho observou ainda que apesar das intervenções solicitadas ao município não se 
realizarem à velocidade desejável é sinal positivo que pelo menos estas se realizem à velocidade 
possível. 
 
 O professor Abílio Mocho informou ainda os presentes que o sistema de climatização da escola 
sede do agrupamento foi incluído no plano de manutenção de equipamentos similares do 
município. Assim, manifestou o Presidente do Conselho Geral a esperança que os equipamentos de 
climatização e afins possam ser colocados em funcionamento durante o próximo ano letivo. De 
salientar que na escola sede do Agrupamento temos os seguintes equipamentos: edifício central – 
sistema de AVAC; bloco cor-de-rosa – Ar Condicionado; miniginásio – Ar Condicionado. 
 
 O professor Abílio Mocho referiu ainda a propósito deste tema que todas as escolas do 
agrupamento deveriam proporcionar aos seus utentes bons níveis de conforto térmico e de 
qualidade do ar. Se em algumas escolas do agrupamento não têm a este nível problemas de maior, 
outras há que não têm sistemas de aquecimento centralizado., vidros duplos, entre outros itens 
relativos ao isolamento e conforto térmico. A Escola Básica º1 de Alverca é um dos 
estabelecimentos de ensino onde há ainda necessidade de intervir ao nível do conforto térmico. 
Acrescentou ainda o docente que deveríamos ter como objetivo garantir o conforto térmico e a 
qualidade do ar a todos os alunos em todas as escolas do agrupamento. A responsabilidade da 
manutenção dos edifícios das escolas do 1º ciclo é do município há um tempo significativo pelo que 
se espera que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira atue no sentido de resolver os problemas 
relativos à climatização. 
 
A Conselheira Fernanda Baltazar pediu a palavra para se referir à situação do Jardim Infantil da 
Calhandriz onde exerce funções. A educadora afirmou que no inverno, no interior do edifício, faz 
muito frio visto que as janelas não têm vidros duplos, fecham mal e não estão calafetadas. Como 
sistema de aquecimento têm aquecedores a óleo que são manifestamente insuficientes para as 
necessidades.    
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Ponto dois - Aprovação das linhas orientadoras da Ação Social Escolar (ASE) – A professora Ana 
Cristina Silva procedeu à apresentação do documento previamente distribuído aos membros do 
Conselho Geral intitulado – “Linhas orientadoras da Ação Social Escolar (ASE) – 2021”. O 
documento já corrigido foi colocado à votação e foi aprovado sem votos contra. O documento das 
“Linhas orientadoras da Ação Social Escolar (ASE) – 2021” poderá ser consultado na página do 
Agrupamento na internet.  
 
Ponto três – Aprovação das linhas orientadoras para o Orçamento do ano económico de 2021 - O 
Presidente do Conselho Geral começou a abordagem deste ponto da ordem de trabalhos por 
afirmar que o Orçamento do Agrupamento é hoje significativamente mais diminuto do que era 
antes da transferência de competências para a autarquia. As verbas correspondentes a despesas de 
funcionamento, nomeadamente: água, eletricidade, gás, entre outras, passaram a ser asseguradas 
diretamente pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 
 
 O documento elaborado pelo professor Abílio Mocho foi previamente dado a conhecer aos 
membros do Conselho Geral. Foi referido que a proposta pode ser alvo de alterações que os 
membros do Conselho Geral entendam fazer. O professor Abílio Mocho referiu ainda que as 
recomendações propostas são de natureza genérica e que não causam qualquer tipo de dúvida 
excetuando a alínea e) do dito documento. Assim, na alínea e) é recomendada a aquisição de 
equipamentos informáticos para que os mesmos possam ser emprestados e ou cedidos 
temporariamente a professores e ou alunos que por motivos diversos não sejam abrangidos por 
qualquer medida de apoio a nível nacional. 
 
A Senhora Diretora pediu a palavra para informar os membros do Conselho Geral que ao nível dos 
equipamentos informáticos foram supridas todas as necessidades de professores e alunos, não se 
eventualmente justificar uma recomendação como a que foi proposta na alínea e). Foi assim 
garantido que todos os envolvidos pudessem assistir às sessões síncronas do ensino à distância. A 
Senhora Diretora referiu ainda que está a ser criada uma reserva de equipamentos com cerca de 
dezasseis computadores portáteis e que se espera, dentro em breve, receber mais equipamentos 
informáticos oriundos do Ministério da Educação. O presidente do Conselho Geral afirmou que a 
inclusão da alínea e) nas recomendações para a elaboração do orçamento é positiva para o próprio 
agrupamento visto que se está a recomendar uma medida que particamente já se encontra 
implementada.  
 
A professora Ana Vaz manifestou-se no sentido de apoiar a inclusão da alínea e) visto tratar-se 
precisamente de uma necessidade que praticamente já foi satisfeita. No mesmo sentido se 
pronunciou a conselheira Carla Tavares, em representação da União de Freguesias de Alverca e 
Sobralinho, que afirmou que também concordar com a inclusão da recomendação feita no texto da 
alínea e) e de se congratular com as soluções encontradas pela direção do agrupamento que 
visaram garantir o acesso de todos os alunos aos meios que lhes permitiram acompanhar as 
sessões síncronas.  
 
A Conselheira Mara Frade, representante dos encarregados de educação dos 2.º e 3.º ciclos, 
concordou com a inclusão da alínea e) nas recomendações de elaboração do orçamento e afirmou 
também ter ficado agradavelmente surpreendida com a capacidade de resposta dada pelo 
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Agrupamento em termos de garantir o acesso a todos os alunos de equipamentos informáticos, 
tendo ainda elogiado a forma de funcionamento do ensino à distância. 
 
 A Conselheira Clarinda Duarte, docente representante do 1.º ciclo, afirmou ter ficado muito 
agradada com a evolução demonstrada pelos alunos mais novos no uso dos equipamentos 
informáticos sendo este aspeto revelador que se está a realizar um bom trabalho no agrupamento 
nesta área. 
  
 A Senhora Diretora do Agrupamento, professora Ana Cristina Silva. Agradeceu os elogios a toda a 
equipa que esteve envolvida nas atividades que permitiram o bom funcionamento do ensino à 
distância referindo-se que a equipa de informáticos e de outros professores envolvidos neste 
processo demonstraram um grande empenho na realização desta exigente tarefa. A proposta das 
linhas orientadoras para o Orçamento do ano económico de 2021 foi posta à votação e foi 
aprovada sem votos contra. O texto integral da proposta agora aprovada é possível ser consultado 
na página do Agrupamento na internet. 
 
Ponto quatro – A recondução da Diretora. O Presidente do Conselho Geral, professor Abílio Mocho, 
informou o Conselho Geral que a professora Ana Cristina Silva lhe tinha manifestado a intenção de 
pedir a recondução no cargo de Diretora do Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães. 
Constando este assunto na ordem de trabalhos para a presente reunião do Conselho Geral e 
estando reunidas as condições para que este órgão se possa pronunciar relativamente à 
recondução da senhora diretora, o professor Abílio Mocho solicitou à professora Ana Cristina Silva 
que fizesse em breve balanço do seu mandato e que falasse sucintamente do que pretende 
alcançar num eventual próximo mandato.  
 
A professora Ana Cristina Silva salientou que os seus quatro anos de mandato foram anos de 
trabalho intenso e exigente em que teve que enfrentar, conjuntamente com a sua equipa, situações 
novas e particularmente adversas como foi o colocar a funcionar o ensino à distância e o lidar com 
a situação de pandemia. Para além disso, teve ainda que se confrontar com alterações legislativas 
significativas no que diz respeito ao processo de avaliação dos alunos. Ao longo destes quatro anos, 
teve a docente como linha condutora a humanização da escola, a melhoria das relações 
interpessoais, a melhoria tecnológica e o enriquecimento dos projetos promovidos pelo 
Agrupamento, acrescentando aos mesmos, entre outros, a participação no Projeto Erasmus. Antes 
de apresentar a intenção de solicitar a recondução, a Senhora Diretora falou com a sua equipa de 
modo ouvir a sua opinião e aferir a sua vontade de continuar o trabalho realizado. Depois disso, 
manifestou ao Presidente do Conselho Geral a vontade de pedir a recondução no cargo, vontade 
motivada pelo desejo de concluir os muitos projetos que a pandemia impediu a concretização e 
pelo que ainda há a fazer para colocar o nosso Agrupamento como referência no Concelho. Dos 
projetos que ainda há por concluir a Senhora Diretora referiu as “Escolas Magalhânicas”. De 
seguida, para que o Conselho Geral pudesse deliberar sobre a recondução, a Senhora Diretora 
retirou-se da reunião.  
 
O professor Abílio Mocho solicitou aos presentes que se pronunciassem sobre a recondução da 
Diretora. A professora Ana Vaz referiu que era favorável à recondução de Diretora e que esta e a 
sua equipa deviam continuar por mais quatro anos o bom trabalho até agora realizado. A 
representante da União de Freguesias de Alverca e Sobralinho, Carla Tavares, afirmou que a 
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professora Ana Cristina Silva tem feito um trabalho extraordinário, destacando-se a sua 
preocupação com o bem-estar dos alunos, do pessoal não docente e dos professores. Deste modo, 
deve continuar o bom trabalho até agora realizado. A representante dos encarregados de educação 
dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, Mara Frade, mostrou-se favorável à recondução da professora Ana 
Cristina Silva no cargo de Diretora, realçado o bom trabalho realizado. A educadora Fernanda 
Baltazar, representante do Pré-escolar, realçou a necessidade de ser feita a consolidação do bom 
trabalho até agora realizado e que essa consolidação deve ser feita pela atual Diretora que assim 
deve ser reconduzida no cargo. A professora Clarinda Duarte, representante dos professores do 1º 
ciclo, afirmou que o primeiro mandato da professora Ana Cristina Silva representou foi marcado 
por quatro anos de mudança e de uma forma de estar mais tranquila. Assim, segundo a docente, 
verificou-se que as pessoas estão mais motivadas e recetivas devido à existência de um bom 
ambiente de trabalho. Acrescentou ainda a professora Clarinda Duarte que é necessário concluir os 
projetos iniciados e interrompidos devido à pandemia e que, pelo atrás exposto, deve a professora 
Ana Cristina Silva ser reconduzida no cargo de Diretora. A representante do município, Dr.ª 
Alexandra Silva, manifestou intenção de votar favoravelmente a recondução da professora Ana 
Cristina Silva no cargo de Diretora. Destacou o bom trabalho desenvolvido pela Diretora e o bom 
relacionamento institucional mantido entre o Agrupamento e a Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira. A conselheira Ana Reis, representante da SFRA, destacou também o bom trabalho realizado 
pela atual Diretora do Agrupamento e manifestou a sua concordância relativamente à recondução 
no cargo da professora Ana Cristina Silva. 
 
O Presidente do Conselho Geral, professor Abílio Mocho, destacou o facto de a professora Ana 
Cristina Silva não ter tido um primeiro mandato fácil. Teve que enfrentar circunstâncias novas e 
particularmente adversas como foi o encontrar soluções para responder aos desafios colocados 
pela pandemia. Referiu ainda o facto de ser particularmente notória a melhoria dos equipamentos 
informáticos e a evidente a alteração do ambiente de trabalho no Agrupamento. Para dar 
seguimento aos projetos iniciados, consolidar as transformações alcançadas e fazer o que ainda 
falta fazer para tornar o nosso Agrupamento numa organização tida como referência pela 
qualidade do trabalho desenvolvido. A professora Ana Cristina Silva, como profissional empenhada, 
trabalhadora e organizada, reúne o perfil para o efeito. Deste modo, na opinião do Presidente do 
Conselho Geral a Senhora Diretora deve ser reconduzida no cargo. 
 
De seguida, procedeu-se à votação da proposta de recondução no cargo de Diretora do 
Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães da professora Ana Cristina Nunes da Silva. O 
resultado da votação foi o seguinte: votantes treze; votos favoráveis à recondução da Diretora, 
treze. 
 
De acordo com o disposto no ponto 2 e no ponto 3 do artigo 25º, do Decreto-Lei nº137/2012, de 
2 de julho, o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães, deliberou, 
por maioria absoluta, a recondução da docente Ana Cristina Nunes da Silva, para o cargo de 
Diretora do Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães, para o quadriénio 2021/2025, 
iniciando-se o novo mandato a 1 de junho de 2021.  
 
Ponto cinco – Outros assuntos – Não desejaram os presentes manifestar-se neste ponto da ordem 
de trabalhos. O professor Abílio Mocho agradeceu a disponibilidade e colaboração dos presentes e 
deu por concluída a reunião. 


