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CONSELHO GERAL 
 

RESUMO DA REUNIÃO REFERENTE À CONVOCATÓRIA NÚMERO VINTE E CINCO 
 

 
   Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de 2021, reuniu-se, pelas 18:30, 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 – Ponto da situação relativo às atividades escolares no 3.º 
período; Ponto três – Aprovação do Relatório Conta de Gerência – 2020; Ponto quatro – Aprovação 
do pedido de férias da Diretora do Agrupamento; Ponto cinco – Outros assuntos. 
 
Ponto um – Informações - A Senhora Diretora deu início ao período de informações referindo-se ao 
facto de a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira ter publicado um estudo denominado 
“Relatório Técnico da Comissão de Acompanhamento e Monitorização da Transferência de 
Competências na Área de Educação”. No referido estudo é feito o ponto da situação referente ao 
processo de transferência de competências do Ministério da Educação para o município. Neste 
estudo são demonstradas as despesas que o município assumiu e as mesmas são referenciadas por 
agrupamento. Nestas despesas não estão incluídos os salários dos professores. Deste modo, é 
possível verificar os elevados montantes envolvidos para garantir o normal funcionamento das 
escolas do concelho. A senhora Diretora manifestou-se no sentido de o já mencionado documento 
poder ser tornado público de modo a que a comunidade possa ter uma melhor ideia das verbas 
públicas envolvidas para a prestação dos serviços educativos.  
 
   De seguida, a senhora Diretora informou que a professora Paula Martins não fará parte da equipa 
que irá assegurar a gestão da escola no próximo quadriénio. A senhora Diretora agradeceu a 
colaboração e o trabalho desenvolvido pela professora Paula Martins e informou os presentes que 
o professor José Marques irá passar a ser o novo membro da Direção do Agrupamento. Mais 
acrescentou que o professor José Marques foi um dos membros da equipa que procedeu ao 
lançamento do ensino à distância no agrupamento e que tem desenvolvido um excelente trabalho 
na área das tecnologias da informação. O professor José Marques será também coordenador do 
projeto SELFIE -programa da União Europeia – que visa aferir as competências digitais através de 
inquéritos aos membros da comunidade escolar.  
 
   Relativamente à distribuição de equipamentos informáticos, a situação é a seguinte: todos os 
docentes do agrupamento têm direito a um Kit informático (exceto as educadoras que numa fase 
posterior também irão ter acesso) e todos os alunos dos escalões A,B e C que não prescindiram 
deste direito, são já detentores dos equipamentos informáticos. Todas as fases da plataforma 
digital foram concluídas.  
 
Ponto dois – Ponto da situação relativo às atividades escolares no 3.º período - As aulas no 3.º 
período estão a correr dentro da normalidade. Só cerca de 80 alunos não foram autorizados pelos 
encarregados de educação a serem testados. Só um aluno do 5º ano e uma aluna do 1.º ciclo é que 
foram identificados como positivos. Os professores realizaram o teste relativo à deteção do vírus. 
Em primeiro lugar foram testados os docentes e educadoras do primeiro ciclo e pré-escolar e 
depois os docentes da escola sede, sendo que estes últimos realizaram o teste por duas vezes. 
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Todos os docentes e educadoras estão vacinados exceto os muito poucos que tiveram 
recentemente Covid. Aguarda-se que algumas pessoas ligadas ao serviço do refeitório possam vir a 
ser brevemente vacinadas. Só um número muito residual de alunos, professores, educadoras e 
pessoal não docente é que foi, até à data, infetado. A senhora Diretora salientou o excelente 
trabalho das enfermeiras do Centro de Saúde e da Delegada de Saúde que têm estado a colaborar 
diretamente com o Agrupamento.  
 
   Neste momento, encontram-se em casa duas turmas em isolamento profilático mas devem 
regressar ao ensino presencial dentro de muito em breve. A senhora Diretora elogiou a 
versatilidade do corpo docente nas situações em que, por motivos de força maior, têm que se 
confrontar com casos em que em simultâneo está a ministrar aulas ensino à distância e aulas 
presenciais. A senhora Diretora destacou também o facto de os encarregados de educação, em 
especial os do 1º ciclo, terem manifestado o seu agrado com a forma como estão a decorrer as 
situações de ensino à distância. Esta constatação pode ser verificada consultando os dados do 
Inquérito de Satisfação, entretanto tornado público.  
 
   O professor Abílio Mocho perguntou à senhora Diretora se os projetos ERASMUS iriam ser 
retomados. A senhora Diretora respondeu afirmativamente em relação aos três projetos que estão 
em desenvolvimento, congratulando-se particularmente com aquele que envolve alunos que são 
acompanhados pela Educação Especial. Este projeto está a ser desenvolvido em parceria com a E.S. 
de Gago Coutinho, com uma escola espanhola e uma outra escola belga. Estes projetos não 
pararam a sua atividade, tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Tal aconteceu também com 
o “Parlamento dos Jovens” em que as atividades normalmente realizadas sofreram adaptações para 
que o evento se pudesse realizar. 
 
Ponto três - Aprovação do Relatório Conta de Gerência – 2020 – O documento em apreço foi 
previamente distribuído por todos os conselheiros e conselheiras. O professor Abílio Mocho realçou 
o facto de no presente relatório já não constarem um conjunto de despesas, (eletricidade, água, 
gás, comunicações, …) que entretanto foram assumidas diretamente pelo município. O professor 
Abílio Mocho salientou que, para melhor perceber o documento, há necessidade de perceber a 
razão pela qual existe uma diferença significativa entre o valor pedido em termos de orçamento e o 
valor concedido pelos serviços financeiros da tutela. A senhora Diretora considerou esta situação 
normal visto ser a forma usual de funcionamento da tutela haver uma diferença, mais ou menos 
significativa, entre os valores pedidos em termos orçamentais pelo Agrupamento e os valores 
atribuídos pelos serviços financeiros do ministério. 
 
   Em termos de análise mais detalhada do documento, a senhora Diretora referiu que a verba 
devolvida de cerca de noventa mil euros poderá ser novamente requisitada e, se não houver nada 
em contrário, a mesma será devolvida para poder ser aplicada nos projetos que o Agrupamento 
tem desenvolvimento, nomeadamente na área da aquisição de equipamento informático e 
aquisição de novo mobiliário para o Bufete.   
   Depois dos esclarecimentos prestados pela senhora Diretora, professora Ana Cristina Silva, e não 
desejando os presentes pronunciar-se mais sobre o documento em apreço, o Presidente do 
Conselho Geral, professor Abílio Mocho, colocou à votação o” Relatório Conta de Gerência – 2020.” 
O documento teve dezasseis votos favoráveis, tantos quantos os conselheiros presentes com 
direito o voto. Assim, considera-se aprovado, por maioria absoluta, o “Relatório Conte de Gerência 
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– 2020.” O documento agora aprovado será tornado público na página do Agrupamento.  
 
Ponto quatro –O pedido de férias  solicitado pela  senhora Diretora foi aprovado. 
 
Ponto cinco – Outros assuntos – A senhora Diretora manifestou o seu agrado com a forma como o 
processo de municipalização está a decorrer. Realçou a colaboração estabelecida entre o 
Agrupamento e o município, em especial no que diz respeito às questões relacionadas com o 
assegurar do número de funcionários necessários ao funcionamento normal das atividades. 
Mencionou ainda que a proximidade entre o Agrupamento e Câmara Municipal tem permitido uma 
maior celeridade dos processos de tomada de decisão.  
 
   O professor Abílio Mocho felicitou o Dr. José Pina, Presidente da Direção dos Bombeiros 
Voluntários de Alverca pelo facto de a instituição que dirige ter saído vencedora no processo 
relativo ao Orçamento Participativo Municipal. A senhora Diretora aproveitou também para 
felicitar o Dr. José Pina e acrescentou que a atividade conjunta de recolha e entrega de cabazes de 
Natal a pessoas necessitadas da nossa comunidade foi muito bem sucedida e marca da 
possibilidade de outras realizações conjuntas, num futuro próximo, na área da solidariedade social. 
O Dr. José Pina agradeceu as palavras que foram dirigidas à instituição a que preside e manifestou o 
desejo de realizar mais projeto de índole diversa conjuntamente com o Agrupamento assim que a 
situação relativa à pandemia o permita.  
 
   A senhora Diretora informou o Conselho Geral que permitiu a utilização dos espaços exteriores da 
escola sede do Agrupamento, num sábado passado, aos Escuteiros de Alverca para que estes 
levassem a cabo algumas atividades. Tudo correu de acordo com o previsto, sendo este mais um 
exemplo de ligação entre o Agrupamento e a comunidade que deve ser acarinhado e desenvolvido.  
 
 
O Presidente do Conselho Geral, 
Abílio Mocho 
 


