
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES  

ALVERCA DO RIBATEJO  

REUNIÃO DE CONSELHO GERAL 

Resumo da Ata vinte e sete 

A 6 de julho 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 – Análise e aprovação do documento “ Escola a tempo inteiro” (AAAF e AEC);  

Ponto três – Análise e aprovação da “Carta de Missão” da Diretora (2021/2025, Ponto quatro – Análise e 

aprovação dos critérios de avaliação da Diretora;  

Ponto cinco – Outros assuntos. 

Ponto um – O Conselho Geral elaborou os critérios de avaliação da Diretora do Agrupamento e a 

mesma irá apresentar uma nova “Carta de Missão”. De forma a dar cumprimento aos prazos legalmente 

estabelecidos, o Presidente do Conselho Geral convocou a presente reunião para, entre outros assuntos, 

fazer aprovar os “Critérios de avaliação do desempenho da Diretora do Agrupamento” e a” Carta de 

Missão” relativa ao quadriénio 2021/2025. Referiu o professor Abílio Mocho que a proposta de critérios de 

avaliação da Diretora do Agrupamento, agora apresentados, reflete já os novos compromissos presentes na 

“Carta de Missão”, embora a proposta de novos critérios siga, em termos de estrutura, os anteriormente em 

vigor.  

De seguida, o Presidente do Conselho Geral concedeu a palavra à senhora Diretora no sentido de a 

mesma proceder à partilha de informações. Deste modo, foi referido que um conjunto de alunos e 

professores colaboraram na iniciativa solidária, incluída no projeto promovido pela C.M. de Vila Franca de 

Xira, denominada de “Walk the Global Walk” procedendo à recolha de roupas e de alimentos. Esta iniciativa 

foi bem-sucedida, constituindo-se como mais uma manifestação do espírito solidário do nosso Agrupamento 

com a comunidade onde se insere. Uma reportagem vídeo da entrega dos bens recolhidos pode ser vista na 

página do Agrupamento. A senhora Diretora informou que, após a aprovação, por parte do Conselho Geral, 

da sua ”Carta de Missão”, pretende colocar o referido documento na página do Agrupamento para que o 

mesmo possa ser tornado público e acessível aos interessados. A senhora Diretora acrescentou ainda que a 

“Carta de Missão” para o seu novo mandatado tem assumido novos compromissos, adaptando-se assim, 

uma nova realidade onde os desafios do digital assumem um papel central nas atividades relacionadas com 

o ensino. Ainda a propósito do digital, a senhora Diretora referiu que ainda integrado no espírito da nova 



“Carta de Missão” pretende incluir o Agrupamento num conjunto alargado de projetos, nomeadamente 

através da formalização de parcerias com a Microsoft. 

O Professor Abílio Mocho mencionou as alterações efetuadas na Matriz Curricular, de terceiro ciclo, 

que visam a maior integração dos desafios do digital. Solicitou à senhora Diretora a apresentação da referida 

matriz, já aprovada em reunião de Conselho Pedagógico. A senhora Diretora apresentou o documento 

“Organização e Planeamento Curricular” salientando que foram criadas novas opções na Matriz Curricular 

do terceiro ciclo. Assim, no sétimo ano de escolaridade foi criada a disciplina de “Ciências da Computação I” 

e no oitavo ano de escolaridade ” Ciências da Computação II”. No nono ano de escolaridade, será criada a 

disciplina “Arte +” onde se pretende explorar e incentivar o uso de diversas técnicas de expressão plástica, 

aplicadas à decoração do edifício da escola sede e dos espaços exteriores envolventes. 

Tendo ainda presente o referido documento a Diretora do Agrupamento apresentou o “Plano 

Digital do Agrupamento - PADDE” - O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE), é 

um instrumento de orientação para apoiar a implementação das tecnologias digitais nas diferentes áreas de 

funcionamento da escola, bem como nas atividades ensino-aprendizagem, promovendo a qualidade do 

sucesso educativo dos alunos. Este plano será implementado no quadriénio 2021-2025.  

No cumprimento da alínea m), do ponto 1, do artigo 13º, do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22/4, a Diretora do 

Agrupamento apresentou os Critérios para a elaboração de horários dos alunos e dos docentes, salientando 

que a elaboração de horários é feita com base nas orientações legais em vigor e nas orientações gerais do 

conselho pedagógico, na procura da concretização das prioridades pedagógicas consignadas no Projeto 

Educativo (PE) e na prossecução da visão global de Agrupamento. Uma vez mais, todos estes procedimentos 

constam do documento “Organização e Planeamento Curricular”, tendo os mesmos sido devidamente 

analisados sem alguém tivesse algo a obstar. 

 

O professor Abílio Mocho informou que esteve presente, em representação do Agrupamento, na 

cerimónia de lançamento do “Programa de Desfibrilhação Automática Externa” iniciativa promovida pela 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O referido programa prevê a distribuição de desfibrilhadores pelas 

escolas do concelho e a realização de acções de formação, das equipas de professores e funcionários, que 

irão ser credenciadas para utilizarem os equipamentos. 

Ponto dois – Análise e aprovação do documento “ Escola a tempo inteiro” (AAAF e AEC) “O Projeto 

das Atividades de Enriquecimento Curricular -AEC “ - foi elaborado, em conjunto com as associações de pais 

e encarregados (as) de educação, das quatro escolas básicas do Agrupamento, como entidades parceiras e 

com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, enquanto entidade promotora. Considerando a importância 

do desenvolvimento das atividades de animação e de apoio à família (AAAF) e das atividades de 



enriquecimento curricular (AEC) para o desenvolvimento das crianças/alunos (as) e consequentemente para 

o seu sucesso escolar futuro, prevista nos princípios orientadores da organização curricular do ensino básico 

– Decreto-Lei nº139/2012 de 05 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º91/2013 de 13 

de julho e pelo Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro, assim como, na Portaria nº 644-A/2015 de 24 

de agosto e no cumprimento das orientações que constam do Oficio-Cir/DGE/2016/3210, o Agrupamento 

Pedro Jacques de Magalhães propõe o desenvolvimento destas atividades, de caráter facultativo, de modo a 

potenciar a sua natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural.  

Os domínios de oferta das AEC são adaptados ao contexto do Agrupamento e têm como objetivo a 

integração da diversidade e interesses dos (as) alunos (as) em articulação com os conteúdos curriculares, por 

forma, a proporcionar experiências de aprendizagem significativas, diversificadas e socializadoras. Assim, os 

domínios são: ensino do Inglês, ensino da música, atividade física e desportiva e expressões artísticas e 

desportivas.  

O senhor Presidente do Conselho Geral questionou sobre os procedimentos a adotar quando 

existirem dificuldades na contratação de profissionais em determinada área. A senhora Diretora esclareceu 

que em função dos recursos humanos existentes serão sempre asseguradas atividades aos (às) alunos (as), 

que poderão fazer parte ou não da atividade prevista no horário para determinado dia.  

A Diretora do Agrupamento concluiu afirmando que a planificação das atividades envolve o 

departamento curricular do 1º ciclo, o departamento curricular das expressões, o departamento curricular 

de línguas e os profissionais que dinamizam as atividades. Mais esclareceu que a articulação das atividades 

efetua-se no âmbito da supervisão feita pelos (as) professores (as) titulares de turma, em reuniões de 

conselho de docentes, no final de cada período letivo, bem como nas reuniões de articulação com os 

departamentos curriculares. 

O documento em análise mereceu a aprovação dos conselheiros/as. 

Ponto três – Análise e aprovação da Carta de Missão da Diretora (2021/2025) - A professora Ana 

Cristina Silva procedeu à apresentação detalhada da sua “Carta de Missão”. Começou por referir que o tema 

do Projeto Educativo manter-se-á, “Humanizar para Crescer…” conjugado com a temática da inovação, pelo 

que Os novos compromissos elencados serão passíveis de verificação e controle da execução dos mesmos 

através dos processos explicitados no documento. Deste modo, poderá o Conselho Geral proceder a um 

acompanhamento mais eficaz da execução dos compromissos.  

Compromisso um – Gestão administrativa e financeira, a senhora Diretora afirmou que não haverá 

alteração às práticas instituídas no mandato anterior. Assim, a gestão administrativa e financeira do 

agrupamento será pautada pelo rigor e equilíbrio.  



Continuará a ser prioritário ir ao encontro das necessidades e solicitações dos diversos 

departamentos, fazendo com que ao nível das despesas a efectuar haja também uma participação alargada. 

Como preocupação futura, a senhora Diretora realçou o facto de as receitas próprias do Agrupamento terem 

vindo a sofrer uma redução devido às restrições provocadas pelas medidas de combate à pandemia. Ainda 

ao nível da Gestão Administrativa, a senhora Diretora manifestou a sua intenção de continuar a tomar as 

medidas necessárias para promover a desburocratização e a simplificação dos processos.  

Compromisso dois - Gestão de recursos - a senhora Diretora realçou que pretende continuar a 

desenvolver as práticas de autoavaliação de que é bom exemplo a recente “Selfie” do Agrupamento, ou seja, 

a realização de um inquérito promovido pela União Europeia no sentido de averiguar o nível de 

desenvolvimento digital das escolas. Por outro lado, foi ainda referido que no início do próximo ano lectivo 

será constituída uma nova equipa de autoavaliação que irá proceder a um diagnóstico estratégico, junto de 

toda a Comunidade Educativa, no sentido de apurar as necessidades fundamentais visando a elaboração do 

novo Projeto Educativo. Será, igualmente, implementada a consulta pública do para a elaboração novo RIA – 

Regulamento Interno do Agrupamento, antes de o mesmo ser sujeito à aprovação do Conselho Geral. 

Continuará ser implementada a prática do trabalho colaborativo entre os docentes com o objectivo de 

promover a troca de experiências e a produção conjunta de materiais didácticos e de materiais de recolha de 

informação sobre as aprendizagens dos (as) alunos (as).  

Compromisso três – Inclusão e Cidadania - Serão desenvolvidas atividades que visam promover uma 

cidadania responsável, inclusiva e com espírito ecológico.  

Compromisso quatro – Capacitação digital – Será cumprido o estipulado no Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Digital das Escolas. A manutenção do já significativo número de equipamentos 

informáticos será realizada de uma forma regular e sistemática. A utilização da “Sala do Futuro” será 

estimulada para que todos (as) os (as) docentes possam utilizar esta sala com os (as) seus (as) alunos (as), 

tendo para isso a colaboração do professor José Marques que prestará o apoio necessário para a melhor 

rentabilização do espaço. A senhora Diretora convidou os membros do Conselho Geral para uma visita à 

referida sala a fim de se inteirarem do seu potencial educativo. Serão adquiridas algumas licenças de 

plataformas digitais, a serem indicadas pelos diversos Departamentos, de modo a introduzir novas 

ferramentas no processo de ensino aprendizagem.  

Compromisso cinco – Promoção do sucesso escolar - Continuarão a ser implementadas as ações de 

articulação entre os diversos ciclos e serão retomadas as ações de articulação entre docentes que lecionam 

o nono e o décimo ano de escolaridade, através da promoção de reuniões entre docentes deste 

Agrupamento com docentes da Escola Secundária Gago Coutinho. Mais uma vez foi citado o documento 



“Organização e Planeamento Curricular” ao serem evidenciadas as medidas de promoção do sucesso 

educativo. 

Compromisso seis – Articulação Escola/ Família/Comunidade – A senhora Diretora afirmou que 

pretende continuar a representar condignamente o Agrupamento ao nível externo e a manter as melhores 

relações com as diversas instituições da comunidade. Por outro lado, é sua intenção reforçar e alargar os 

protocolos já estabelecidos, nomeadamente com a Microsoft, Faculdade de Ciências de Lisboa, Grupo de 

Teatro Inestética e Universidade Nova de Lisboa.  

O professor Abílio Mocho afirmou que os compromissos enunciados na “Carta de Missão” são 

passíveis de verificação do seu grau de cumprimento, exigindo para tal um trabalho acrescido da Diretora e 

da sua equipa no sentido de produzir e sistematizar informação a ser analisada no Conselho Geral. 

Acrescentou ainda, a propósito dos compromissos, que os mesmos são um conjunto de objetivos a serem 

alcançados num horizonte temporal de quatro anos. Os compromissos assumidos na “Carta de Missão” 

foram definidos tendo em atenção o estado de desenvolvimento organizacional do Agrupamento e as atuais 

circunstâncias. As circunstâncias podem alterar-se significativamente quer, por exemplo, ao nível da 

avaliação dos (as) alunos (as) quer ao nível da avaliação externas das escolas. Concluindo, o Presidente do 

Conselho Geral realçou a importância dos compromissos definidos na “Carta de Missão” mas afirmou 

também que os mesmos devem ser vistos como um conjunto de intenções definidas de acordo com a atual 

conjuntura. Dito isto, foi posta à votação a “Carta de Missão”, tendo o documento sido aprovado pelos 

conselheiros/as. 

Ponto quatro – Análise e aprovação dos critérios de avaliação da Diretora – O professor Abílio 

Mocho apresentou a proposta de” Critérios de avaliação do desempenho docente da Diretora do 

Agrupamento”. O professor Abílio Mocho referiu que, o documento em apreço, mantem inalterada a 

estrutura e a letra dos critérios de avaliação utilizados em ocasiões anteriores e que as alterações 

introduzidas são relativas aos compromissos constantes na nova “Carta de Missão” da Diretora. O 

Presidente do Conselho Geral colocou à votação o documento referente aos “Critérios de avaliação do 

desempenho da Diretora” tendo este sido aprovado pelos conselheiros/as.  

Ponto cinco – Outros assuntos. No cumprimento da alínea p), do ponto 1, do artigo 13º, do Decreto-

Lei nº 75/2008, de 22/4, o Presidente do Conselho Geral apresentou a “Definição dos critérios, para a 

participação do Agrupamento em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas: 

Conformidade com o Projeto Educativo do Agrupamento; Respeito pelo estipulado no Regulamento Interno 

do Agrupamento e diretrizes emanadas do Conselho Pedagógico; Enquadramento orçamental; Concordância 

com os objetivos e estratégias definidas para o Plano Anual de Atividades e consequente integração neste; 



Concordância com o definido para o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; Promoção de uma 

escola inclusiva que promova o sucesso escolar de todos os (as) alunos (as); Reforço da ligação da escola 

com a comunidade; Promoção da imagem e da missão do Agrupamento. Os referidos critérios foram 

aprovados pelos conselheiros/as. 

O Presidente do Conselho Geral, professor Abílio Mocho, congratulou-se com o facto de ter tido 

conhecimento, através da comunicação social, que as obras previstas no Projeto do Orçamento Participativo 

de dois mil e dezoito, iriam começar na Escola Básica da Quinta da Vala. Este facto foi também confirmado 

pela conselheira Elsa Agante. A conselheira Elsa Agante manifestou a preocupação relativamente aos 

horários das Atividades de Enriquecimento Curricular pois alegou que tem sido cada vez mais difícil contratar 

professores (as) qualificados (as) que assegurem os serviços educativos, referentes às diversas atividades, 

devido aos horários e ao número de horas envolvidas. A mesma conselheira sugeriu que se fizesse uma 

reflexão sobre a possibilidade de haver alterações nos horários das Atividades de Enriquecimento Curricular 

ou que pudesse haver algum tipo de desfasamento dos horários. 

 A conselheira Maria Clarinda Duarte referiu que esse desfasamento não é exequível pois as 

Atividades de Enriquecimento Curricular não podem interferir com as atividades letivas de cada turma. A 

conselheira Elsa Agante reconheceu a complexidade do problema e reafirmou que prevê que, num futuro 

próximo, seja cada vez mais difícil proceder ao recrutamento de professores (as) para as Atividades de 

Enriquecimento Curricular. A senhora Diretora, em resposta à questão levantada, afirmou que não vai ser 

possível realizar qualquer alteração à distribuição dos horários da componente curricular porque, no seu 

entender, deve ser dada primazia às atividades letivas, visto que as Atividades de Enriquecimento Curricular 

são um complemento. Para além do atrás exposto salienta-se o facto de os (as) alunos (as) revelarem melhor 

rendimento escolar no período da manhã.  

O professor Abílio Mocho manifestou a sua preocupação com a inoperância dos equipamentos de 

AVAC e de AC - Ar condicionado da escola sede, pelo que, apelou aos serviços da autarquia no sentido de 

colocar alguns em funcionamento. Manifestou ainda o desejo que os espaços desportivos na escola sede do 

Agrupamento sejam significativamente melhorados através da construção de um pavilhão gimnodesportivo. 

Referiu ainda que só com a construção do referido pavilhão é que os alunos terão acesso às aulas práticas da 

disciplina de Educação Física independentemente das condições atmosféricas. A conselheira Ana Dias 

questionou o Presidente do Conselho Geral se não seria possível aos alunos da Escola Básica Pedro Jacques 

de Magalhães utilizarem o Pavilhão Municipal que fica relativamente perto da escola. O professor Abílio 

Mocho referiu que há muitos anos atrás já se havia experimentado uma solução dessa natureza e que os 

resultados não foram satisfatórios por implicar a deslocação dos (as) alunos (as) entre a escola sede e o 

pavilhão pois o tempo de deslocação encurtava, significativamente, o tempo útil de aula. Por outro lado, o 



caminho entre a escola sede e o pavilhão implica o atravessar de uma rua movimentada o que coloca 

problemas de segurança dos (as) alunos (as). A senhora Diretora do Agrupamento corroborou a opinião do 

Presidente do Conselho Geral manifestando-se contrária devido às manifestas dificuldades de 

operacionalizar na deslocação dos (as) alunos (as) entre a escola sede e o pavilhão municipal.  

A conselheira Ana Alves questionou o Presidente do Conselho Geral sobre a possibilidade de ser 

efetuada uma intervenção no espaço desportivo de forma a transformar o espaço actualmente existente 

num pavilhão. O Presidente do Conselho Geral afirmou que o primeiro passo para solucionar o problema das 

condições para a prática da Educação Física e do Desporto Escolar, na escola sede, reside no 

reconhecimento, pelas entidades competentes, que as ditas condições são manifestamente insuficientes. 

Depois, em conjunto com todas as partes envolvidas, encontrar uma solução satisfatória e durável para o 

problema.   

A conselheira Mara Frade questionou se as verbas do Desporto Escolar não poderiam servir como 

contributo para solucionar o problema. A senhora Diretora respondeu que as verbas do desporto Escolar são 

diminutas e destinam-se ao pagamento do transporte dos (as) alunos (as) quando estes (as) vão participar 

em atividades fora de Alverca e para a aquisição de algum material desportivo. 

A conselheira Alexandra Silva, uma das representantes do município, relembrou que, no concelho de 

Vila Franca de Xira, existem um conjunto de escolas com muito menos condições do que a escola sede do 

nosso Agrupamento, nomeadamente ao nível das salas de aula. Assim, essas escolas merecerão a atenção 

prioritária da Câmara Municipal. No entanto, não deixou de acrescentar que teria feito sentido que, quando 

foi realizada a grande intervenção na Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães, tivesse sido construído um 

pavilhão gimnodesportivo. Recordou que as obras só foram realizadas porque o município se disponibilizou a 

assumir os custos das mesmas, tendo o Ministério da Educação posteriormente ressarcido a Câmara do 

dinheiro despendido. Assim, o município teve que efetuar as obras de acordo com verbas disponíveis e com 

as regras e orientações definidas pelo Ministério da Educação. A conselheira Alexandra Silva acrescentou 

ainda que, a médio prazo, está prevista uma intervenção promovida pelo município nos espaços desportivos 

da escola sede do Agrupamento. Essa intervenção será clarificada e terá uma calendarização mais definida 

na Carta Educativa do concelho, documento que será tornado público dentro em breve.  

A conselheira Fernanda Baltazar solicitou que fosse realizado uma intervenção no Jardim de Infância 

da Calhandriz. Alegou a conselheira que é necessário proceder à substituição da caixilharia das janelas de 

modo a que as crianças que frequentam o referido estabelecimento de educação possam usufruir de melhor 

conforto térmico ao longo do ano. Mais acrescentou a referida conselheira que seria útil fazer uma revisão 

da instalação elétrica do referido Jardim de Infância pois a mesma não oferece confiança. 



A conselheira Maria Clarinda Duarte manifestou a sua preocupação relativamente à intervenção de 

alguns (as) encarregados (as) de educação no que diz respeito a detalhes da vida dos (as) seus (as) 

educandos (as). Assim, a conselheira realçou a necessidade alguns (as) encarregados (as) de educação terem 

mais cuidado com a higiene pessoal dos (as) seus (as) educandos (as), bem como com a forma como os (as) 

mesmos (as) comparecem vestidos (as) e calçados (as) na escola e com o estado de conservação dos 

materiais escolares. A conselheira solicitou o envolvimento de todos (as) num processo de sensibilização, 

para que se verificassem algumas melhorias na situação descrita. 

Por fim, o Presidente do Conselho Geral e a senhora Diretora agradeceram a presença e o trabalho 

desenvolvido pelas senhoras e senhores conselheiras/os e desejaram-lhes umas boas férias. 

 

O Presidente do Conselho Geral, 

Abílio Mocho 

 


