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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
ALVERCA DO RIBATEJO  

 
CONSELHO GERAL 

2021/2025 
 

Resumo da Ata número dois do Conselho Geral 
 
 

Aos dezassete dias do mês de fevereiro de dois e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta 

minutos, reuniu-se, 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 – Eleição do Presidente do Conselho Geral;  

Ponto três – Análise e aprovação do documento “ Linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento2022” (alínea h, do ponto 1 do artigo 13º, DL nº 75/2018 de 22 de abril); 

Ponto quatro – Análise e aprovação do documento “ Linhas orientadoras do ASE” (alínea i, do 

ponto 1 do artigo 13º, DL nº 75/2018 de 22 de abril); 

Ponto cinco – Análise e aprovação da proposta de alteração do RIA – Regulamento Interno do 

Agrupamento – (alínea d, do ponto 1 do artigo 13º, DL nº 75/2018 de 22 de abril);  

Ponto seis – Análise e aprovação do “Relatório do Plano Anual de Atividades - PAA - 1º período 

“ - (alínea f, do ponto 1 do artigo 13º, DL nº 75/2018 de 22 de abril); 

Ponto sete – Outros assuntos. 

 

Ponto um: o professor Abílio Mocho deu início à reunião dando as boas vindas aos/às 

representantes da Comunidade Local. Assim, em representação dos Bombeiros Voluntários de 

Alverca estará a Presidente da Direção - Eulália Pires; Sociedade Filarmónica Recreio 

Alverquense - SFRA - faz-se representar por Ana Reis; Executivo da Junta de Freguesia de 

Alverca e Sobralinho – a secretária Rita Merenda. Os elementos da Comunidade Local irão 

iniciar as suas funções no Conselho Geral na presente reunião.  

A saudação de boas vindas aos elementos da Comunidade local foi secundada pela senhora 

Diretora a quem foi dada a palavra para partilhar algumas informações. Nesta conformidade 

foram dadas as seguintes informações: Os Kits Tecnológicos (mochila, computador, hot spot-

internet gratuita, auscultadores) estão a ser distribuídos a todos(as) os(as) alunos(as). Aos/às 

alunos(as) beneficiários(as)  dos escalões A, B e C da Ação Social Escolar o referido 

equipamento já foi distribuído no ano transato. Está prevista a distribuição aos/às alunos(as) 

do primeiro ciclo de 603 – seiscentos e três kits e aos/às alunos(as)  do segundo /terceiro ciclo 

de 595 – quinhentos e noventa e cinco kits. 
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O Observatório de Qualidade do Agrupamento, realizou inquéritos à comunidade educativa 

no sentido de fazer uma avaliação diagnóstica do Agrupamento. Pretende-se, com este 

trabalho, reunir um conjunto de dados que serão de grande utilidade para a elaboração do 

próximo Projeto Educativo, nomeadamente, a análise swot. A senhora Diretora salientou que 

houve um elevado número de respostas aos inquéritos, facto que considerou muito positivo 

pelo interesse demonstrado pela comunidade escolar em participar na vida do Agrupamento. 

Os resultados dos inquéritos serão tornados públicos na página do Agrupamento.  

A senhora Diretora realçou que cada vez mais se assiste na Escola Básica Pedro Jacques de 

Magalhães a conflitos entre alunos(as) originados pelo uso indevido do telemóvel. A 

professora Ana Cristina Silva manifestou a sua profunda preocupação com o tipo de insultos, 

obscenidades e violência verbal utilizada pelos(as) alunos(as) nas redes sociais e em 

mensagens de diversa índole que enviam uns/umas aos/às outros(as). A senhora Diretora 

afirmou compreender a necessidade sentida pelos(as) encarregados(as) de educação para que 

os(as) seus/suas educandos(as) estejam o mais possível contatáveis, daí ser um assunto 

delicado propor medidas muito restritivas ou mesmo a proibição do uso de telemóveis na 

escola. Deste modo, este assunto merece uma reflexão aprofundada por todas as partes 

envolvidas e em especial pelo Conselho Geral, órgão que tem a competência de aprovar 

alterações ao Regulamento Interno do Agrupamento – RIA. A professora Clarinda Duarte 

referiu que daquilo que lhe é dado a observar, também os(as) alunos(as) do Primeiro Ciclo 

utilizaram os telemóveis de uma forma indevida e desregrada. 

A conselheira Telma Canavilhas realçou que para evitar abusos na utilização das redes sociais 

por parte dos(as) alunos(as) é necessário apostar na formação dos pais/encarregados(as) de 

educação e dos(as)  alunos(as)  no que diz respeito à segurança na Internet e que este esforço 

deve ser feito de uma forma regular e sistemática. Acrescentou ainda que devem ser 

promovidas ações de sensibilização nas turmas por parte dos profissionais da Escola segura 

sobre o uso indevido das redes sociais – ciberbullying - e dos telemóveis. Por fim, referiu que a 

escola deve agir disciplinarmente sobre os(as) alunos(as) que são, comprovadamente, 

incumpridores. 

A senhora diretora solicitou a palavra e salientou que a escola, mesmo não sendo da sua 

competência, tem atuado na questão do uso indevido dos telemóveis e das redes sociais.  

A professora Ana Cristina Silva informou os(as) presentes que estão a ser preparadas um 

conjunto de ações de informação dirigidas à comunidade educativa sobre os seguintes temas: 

A. Segurança na Internet – dinamizada pelo professor José Marques: B- Funcionamento do 

Agrupamento/Documentos Estruturantes – dinamizada pela Diretora; C- Funcionamento dos 

Serviços Administrativos – dinamizada pela Coordenadora Técnica – Sandra Quelhas. Estas 

ações serão realizadas por videoconferência sendo os links disponibilizados em tempo útil. 

O professor Abílio Mocho afirmou que todos(as) devemos refletir sobre a questão do uso 

indevido dos telemóveis no espaço escola. Acrescentou que a qualquer altura o Regulamento 

Interno do Agrupamento pode ser alterado em reunião do Conselho Geral. No entanto, 

segundo a opinião do docente não é conveniente estar fazer alterações constantes a um 

documento que se pretende estruturante para a vida do Agrupamento. Para além do que atrás 

se mencionou, o professor Abílio Mocho manifestou a sua concordância com as medidas a 
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tomar no sentido de tentar minorar e ou prevenir os efeitos perversos e nefastos do uso 

indevido das redes sociais e dos telemóveis no espaço escolar. 

O professor Abílio Mocho informou que foram elaborados dois relatórios sobre as condições 

de segurança dos estabelecimentos de educação/ensino do Agrupamento: um relativo aos 

estabelecimentos de Educação/Ensino e outro relativo à Escola Básica Pedro Jacques de 

Magalhães. Estes relatórios serão enviados à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e, 

quando tivermos respostas significativas às questões reportadas, será prestada ao Conselho 

Geral informação mais detalhada sobre este assunto. No que diz respeito às questões de 

segurança envolvendo a Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães, o professor Abílio Mocho 

informou que se as condições sanitárias o permitirem, está previsto realizar-se um exercício de 

evacuação. Pretende-se que o exercício de evacuação vá um pouco mais além na tipologia que 

temos utilizado, ou seja, queremos contar com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de 

Alverca com os quais serão estabelecidos os contactos necessários para o efeito. No que 

respeita aos estabelecimentos de Educação e Ensino aguardamos instruções do município para 

a realização dos exercícios de evacuação tal como previsto nos respetivos Planos de 

Segurança.  

Ponto dois - Eleição do Presidente do Conselho Geral - Depois de definida a metodologia para 

a eleição do Presidente do Conselho Geral, procedeu-se à votação. O único candidato que se 

apresentou a sufrágio foi o professor Abílio Mocho, tendo o referido candidato obtido 

dezassete votos que perfazem a totalidade dos(as) presentes com direito a voto. Assim, foi 

eleito para Presidente do Conselho Geral, para o quadriénio dois mil e vinte e um/dois mil e 

vinte e cinco, o docente Abílio José Parreira Mocho. No processo de votação foi utilizado um 

formulário eletrónico que garantiu o anonimato do sentido de voto de cada um(a) dos(as)  

presentes. O professor Abílio Mocho agradeceu a confiança em si depositada e afirmou 

esperar estar à altura para enfrentar os desafios inerentes ao desempenho do cargo.  

Ponto três – Análise e aprovação do documento “ Linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento2022” – Foi, sucintamente, apresentado pelo Presidente do Conselho Geral o 

documento “Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento 2022”. Este documento na 

sua versão de trabalho foi, atempadamente, disponibilizado a todos(as) os(as) 

conselheiros(as). Por proposta da conselheira Maria Emília Pereira foi acrescentada uma 

referência específica relativamente à necessidade de aquisição de videoprojectores para 

equipar algumas das salas onde funcionam as atividades da educação Pré – Escolar, nos vários 

estabelecimentos de Educação do Agrupamento.  

Relativamente ao assunto acima exposto, a senhora Diretora, professora Ana Cristina Silva 

declarou que, praticamente, todas as salas dos estabelecimentos de Educação do 

Agrupamento dispõem de videoprojectores- fixos ou portáteis. Haverá, poucas salas da 

Educação Pré-Escolar que ainda careçam deste equipamento. Assim sendo, haverá 

possibilidade de vir a adquirir os equipamentos em falta, utilizando para isso verbas 

disponibilizadas pelo município para o efeito. Feitas as alterações atrás explicitadas, ao 

documento, o mesmo foi colocado à votação, tendo sido aprovado por dezassete votos 

favoráveis, tantos quantos os(as) presentes com direito a voto.  
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Ponto quatro - Análise e aprovação do documento “ Linhas orientadoras da Ação Social 

Escolar (ASE)” – O documento em apreço foi apresentado pela senhora Diretora. Foi 

salientado que relativamente aos documentos similares, anteriormente apresentados, no 

presente já não constam linhas de atuação relativas à distribuição dos manuais e dos Kits 

Tecnológicos para os(as) alunos(as) beneficiários do escalão A e B do ASE porque estas 

questões já se encontram devidamente resolvidas. Por outro lado, a senhora Diretora 

destacou o facto de sempre que for detetada uma situação de um(a) aluno(a) que passe por 

situações de grande carência, o Agrupamento está em condições de atuar no sentido de 

minorar a situação. Assim, no presente momento estão a ser auxiliados(as) quatro alunos(as) 

aos/às quais são fornecidos, todos os dias, pequeno-almoço, almoço e lanche.  

Ainda, relativamente aos auxílios económicos e outros, o professor Abílio Mocho referiu que 

algumas famílias não quiseram usufruir do direito ao Kit Tecnológico. A situação atrás referida 

é comum a muitas outras escolas. Acrescentou ainda que há alunos(as)  que não têm a noção 

dos auxílios a que têm direito e, nessa conformidade, é necessário serem relembrados(as)  

várias vezes dos procedimentos. Não havendo mais nenhum dos(as)  presentes que desejasse 

intervir, o documento “ Linhas orientadoras do ASE” foi posto à votação, tendo sido aprovado 

por dezassete votos, tantos quantos os(as)  presentes com direito a voto.  

Ponto cinco - Análise e aprovação da proposta de alteração do RIA – Regulamento Interno do 

Agrupamento – O Presidente do Conselho Geral, professor Abílio Mocho, fez uma pequena 

introdução à proposta de alteração do RIA apresentada pela senhora Diretora. Assim, foi 

salientado que as alterações propostas vêm ao encontro da necessidade de haver uma 

adaptação do RIA a novas situações, como por exemplo as reuniões realizadas por 

videoconferência ou a introdução de novos cartões eletrónicos. Por outro lado, houve também 

necessidade de precisar, com maior detalhe, alguns conceitos e normas. O professor Abílio 

Mocho sugeriu que as alterações, que não são em número significativo, fossem aprovadas em 

bloco depois de as mesmas terem sido verificadas e analisadas. De realçar que a proposta de 

alteração foi previamente distribuída a todos os membros deste Conselho Geral. Por proposta 

da conselheira Alexandra Silva foi alvo de uma ligeira correção a redação proposta para o 

artigo 30 ponto 1, alíneas a) e b) que os procedimentos previstos devem ser entendidos como 

alternativas possíveis e não procedimentos cumulativos. Por outro lado, foi ainda sugerido que 

no artigo 31, alínea b) seja retirada a expressão “…e, se não tiver saldo, leva em linha de conta 

os limites negativos definidos.” 

Foram alvo de alteração e passaram e/ou passaram a ter uma nova redação os seguintes 

artigos: Artigo 4 – alínea q) e r) ; Artigo 11 – pontos 7,8,e 9; Artigo12 – ponto 1 – alínea 

a),ponto 9; Artigos – 29,30,31,32,33,34,35,e 36; Artigo 40, 41 e 42; Artigo 86; Artigo 91 – ponto 

3 e 8; Artigo 93 – ponto 7,8, e 9; Artigo 141- ponto dois, alínea f). Do Artigo 149 foram 

eliminadas as alíneas h) e i), passando o referido artigo a ser composto por oito alíneas, 

passando a anterior alínea j) a alínea h). 

O documento “Regulamento Interno do Agrupamento – RIA “ foi posto à votação, tendo sido 

aprovadas as alterações propostas, por dezassete votos, tantos quantos os(as) presentes com 

direito a voto.  
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Ponto seis - Análise e aprovação do “Relatório do Plano Anual de Atividades - PAA - primeiro 

período “ – O professor Abílio Mocho fez uma breve referência ao relatório apresentado, 

salientado o facto de as atividades previstas para o primeiro período foram cumpridas e 

tiveram, por parte dos(as) envolvidos(as), uma avaliação muito positiva. A conselheira Telma 

Canavilhas salientou que a situação pandémica limitou em muito as visitas de estudo. 

Evidenciou, ainda, que as visitas de estudo são muito importantes no sentido de dar a 

conhecer aos(às) alunos(as) o território – concelhio e nacional - , museus e monumentos. 

Acrescentou que o próximo Plano Anual de Atividades deve comtemplar mais visitas de estudo 

para que, alguma forma, se possa compensar as limitações impostas pela pandemia nos 

últimos dois anos. 

Complementando e precisando as afirmações anteriores, a senhora Diretora afirmou que, 

dentro das limitações impostas pela pandemia, se têm realizado várias visitas de estudo, 

nomeadamente ao Museu da Eletricidade e ao Oceanário assim como estão, para muito em 

breve previstas, atividades relacionadas com a assistência de peças de teatro pelos(as) 

alunos(as) do segundo e terceiro ciclo. Por outro lado, está em fase de preparação a visita à 

escola sede dos(as) alunos(as)  do quarto ano de escolaridade, a fim de conhecerem o espaço 

e para terem oportunidade de realizarem um conjunto de atividades diversas, tais como: jogos 

matemáticos, experiências nos laboratórios, atividades desportivas e familiarizarem-se com 

biblioteca. Como comentário final, a senhora Diretora afirmou que, mesmo em tempos de 

pandemia, se têm realizado muitas atividades devido à versatilidade dos(as) professores(as). 

O documento “Relatório do Plano Anual de Atividades - PAA - primeiro período “ foi posto à 

votação, tendo sido aprovado por dezassete votos, tantos quantos os(as) presentes com 

direito a voto.  

Ponto sete - Outros assuntos – O professor Abílio Mocho partilhou as seguintes informações: 

está prevista a realização de uma ação de formação sobre a utilização dos extintores e 

carretéis para o pessoal não docente. Encontram-se em fase de instalação nas diversas escolas 

do Agrupamento os desfibrilhadores automáticos externos (DAE). 

Para finalizar a reunião, o Presidente do Conselho Geral agradeceu a presença e a colaboração 

dada pelos(as) presentes para a consecução dos trabalhos. 

O Presidente do Conselho Geral 

Abílio Mocho 


