
Resumo	da	reunião	do	Conselho	Geral	de	25	de	janeiro	de	2018	
	

	 Aos	 vinte	 e	 cinco	 dias	 do	 mês	 de	 janeiro	 de	 dois	 mil	 e	 dezoito,	 na	 Sala	 Pequenos	
Grupos	quatro,	na	Escola	sede	do	Agrupamento,	pelas	dezoito	horas	e	trinta	minutos,	reuniu	o	
Conselho	 Geral	 do	 Agrupamento	 de	 Escolas	 Pedro	 Jacques	 de	 Magalhães,	 com	 a	 seguinte	
ordem	de	trabalhos:	

1)	Definição	das	linhas	orientadoras	para	a	elaboração	do	orçamento	do	Agrupamento	para	o	
ano	civil	de	dois	mil	e	dezoito;	

2)	Divulgação	da	Carta	de	Missão	da	Diretora	do	Agrupamento;	

3)	Ponto	da	situação	relativo	à	elaboração	dos	Planos	de	Emergência;	

4)	Balanço	do	lançamento	do	ano	letivo	2017/2018;	

5)	Outros	assuntos.	

				Deu-se	 início	 à	 reunião	 procedendo-se	 à	 leitura	 e	 análise	 do	 documento	 de	 trabalho	
apresentado	 pelo	 Presidente	 do	 Conselho	 Geral	 relativo	 às	 linhas	 orientadoras	 para	 a	
elaboração	do	orçamento	do	Agrupamento	do	ano	civil	de	dois	mil	e	dezoito.	O	documento,	
previamente	distribuído	a	todos	os	conselheiros,	sofreu	algumas	alterações	de	pormenor	e	foi	
aprovado	 por	 unanimidade.	 As	 Linhas	 Orientadoras	 para	 a	 Elaboração	 do	 Orçamento	 do	
Agrupamento	 de	 Escolas	 Pedro	 Jacques	 de	 Magalhães	 para	 o	 Ano	 Civil	 de	 2018	 será	
divulgado	 em	 anexo	 a	 este	 resumo.	 Durante	 o	 processo	 de	 análise	 do	 documento	 atrás	
referido,	 a	 Diretora	 do	 Agrupamento,	 professora	 Ana	 Cristina	 Pereira,	 foi	 solicitada	 a	
pronunciar-se	 sobre	 alguns	 aspetos	 do	 documento	 apresentado.	 A	 senhora	 Diretora	 referiu	
que	as	atividades	do	Plano	Anual	de	Atividades	 tinham	financiamento	assegurado	e	que,	na	
maior	parte	dos	casos,	as	 referidas	atividades	não	envolviam	gastos	 significativos	para	a	 sua	
consecução.	

				A	 professora	 Ana	 Cristina	 Pereira	 salientou	 que	 estavam	 a	 ser	 desenvolvidos	 os	
procedimentos	necessários	para	que,	ainda	durante	o	decurso	do	corrente	ano	civil,	se	venha	a	
proceder	à	aquisição	de	um	conjunto	de	computadores	em	número	suficiente	para	proceder	
ao	equipamento	das	salas	de	aula,	sala	dos	diretores	de	turma,	sala	da	Direção	e	Biblioteca	da	
escola	sede	do	Agrupamento.	Conjuntamente	com	a	aquisição	de	computadores	será	realizado	
o	 recondicionamento	 de	 alguns	 dos	 equipamentos	 existentes	 de	 forma	 a	 torná-los	 mais	
eficientes.	Assim,	ainda	no	decurso	do	próximo	ano	letivo,	pretende-se	avançar	no	sentido	da	
implementação	 dos	 sumários	 eletrónicos,	 procedimento	 esse	 que	 só	 poderá	 ser	 posto	 em	
prática	com	o	equipamento	apropriado	das	salas	de	aula	da	escola	sede.		

			No	 que	 concerne	 à	 redução	 das	 despesas	 com	 papel	 e	 comunicações,	 a	 senhora	 diretora	
salientou	que	se	 tem	feito	um	esforço	no	sentido	de	reduzir	as	despesas.	Pretende-se	que	a	
maximização	 da	 utilização	 da	 Plataforma	 GIAE	 e	 as	 ferramentas	 associadas	 ao	 Office	 365			
permitam	uma	redução	do	consumo	de	papel	e	tornem	mais	eficientes	as	comunicações	não	
só	 entre	 os	 professores	 mas	 também	 facilitar	 os	 contactos	 entre	 os	 professores	 e	 os	
encarregados	de	educação.	Foi	ainda	salientado	que	foram	adquiridos	telemóveis	para	serem	
utilizados	 quer	 pelos	 Diretores	 de	 Turma	 quer	 pelas	 Coordenadoras	 dos	 restantes	
estabelecimentos	 escolares	 e	 serviços	 administrativos.	 Esta	 medida	 tem	 como	 objetivo	 a	
redução	significativa	das	despesas	com	as	comunicações	telefónicas	com	os	encarregados	de	



educação	para	além	do	acrescimento	de	eficácia	das	mesmas.	A	senhora	Diretora	informou	os	
presentes	que,	neste	momento	já	estão	a	ser	efetuadas	cópias	de	segurança	no	servidor,	uma	
vez	 que	 já	 foram	 adquiridos	 discos	 apropriados	 para	 o	 efeito.	 Este	 investimento,	 embora	
oneroso,	 era	 de	 vital	 importância	 para	 assegurar	 uma	 efetiva	 proteção	 de	 dados	 do	
Agrupamento	constituindo	uma	medida	cautelar	básica.			

Relativamente	 ao	 equipamento	 informático	 das	 escolas	 do	 pré-escolar	 e	 primeiro	 ciclo,	 o	
Conselho	Geral	 foi	 informado	que	foi	assinado	um	protocolo	com	o	Município,	em	setembro	
do	 ano	 transato,	 que	 disponibiliza	 verba	 para	 a	 aquisição	 dos	 já	 referidos	 equipamentos.	
Realçou-se	assim	a	 vontade	de,	 em	colaboração	 com	o	município,	 fazer	o	 levantamento	das	
necessidades	 em	 termos	 tecnológicos	 dos	 diversos	 estabelecimentos	 escolares	 e	 proceder	 à	
aquisição	dos	equipamentos.			

No	que	diz	 respeito	aos	Planos	de	Emergência,	a	 senhora	Diretora	 informou	os	conselheiros	
que	no	que	concerne	às	escolas	do	primeiro	ciclo	e	pré-escolar	os	ditos	planos	se	encontram	
praticamente	concluídos,	estando-se	neste	momento	a	ultimar	os	procedimentos	necessários	
para	que	os	mesmos	possam	ser	enviados	para	aprovação	pelas	autoridades	competentes	da	
Proteção	Civil.	Só	após	a	aprovação	dos	Planos	de	Emergência	pelas	autoridades	competentes	
é	que	 se	estará	em	condições	de	 realizar	exercícios	de	evacuação	de	acordo	com	o	previsto	
nos	 referidos	 planos.	 O	 professor	 Abílio	 Mocho	 manifestou	 a	 sua	 preocupação	 com	 as	
condições	de	segurança	dos	estabelecimentos	escolares	do	1º	ciclo	e	pré-escolar	visto	que	o	
estacionamento	indevido	dificulta	o	acesso	de	veículos	de	emergência	aos	referidos	edifícios,	
nomeadamente	 na	Quinta	 da	 Vala.	De	 salientar	 que,	 com	 alguma	 frequência,	 se	 encontram	
veículos	 estacionados	 em	 frente	 das	 saídas	 de	 emergência	 dos	 estabelecimentos	 escolares	
atrás	referidos.		

				No	que	diz	respeito	à	escola	sede,	a	senhora	Diretora	manifestou	a	sua	grande	preocupação	
com	 o	 facto	 de	 desde	 2014	 que	 o	 processo	 de	 elaboração	 do	 Plano	 de	 Emergência	 se	
encontrar	 parado.	 Assim,	 a	 senhora	 Diretora	 informou	 os	 presentes	 que	 está	 a	 realizar	 um	
conjunto	de	diligências	no	sentido	de	acelerar	a	elaboração	do	Plano	de	Emergência	da	Escola	
sede.	 Como	 a	 conclusão	 da	 elaboração	 do	 Plano	 de	 Emergência	 exige	 verbas	 relativamente	
avultadas,	pondera	a	senhora	Diretora	solicitar	aos	serviços	competentes	um	reforço	de	verba	
para	 fazer	 face	 às	 aos	 custos	 inerentes	 ao	 processo	 atrás	 referido.	 Foi	 opinião	 unânime	por	
parte	dos	conselheiros	que	este	assunto	deve	merecer	de	uma	atenção	especial	e	que	a	sua	
resolução	 seja	 feita	 com	 a	 maior	 brevidade	 possível.	 A	 senhora	 Diretora	 informou	 que	
pretende	 organizar	 um	 primeiro	 simulacro	 de	 evacuação	 no	 terceiro	 período	 mesmo	 não	
havendo	 ainda	 um	 Plano	 de	 Emergência	 em	 vigor.	 Por	 outro	 lado,	 salientou	 ainda	 que	 irá	
proceder	 a	 uma	 análise	 do	 tipo	 e	 prazos	 de	 validade	 dos	 extintores	 existentes	 nas	 diversas	
escolas	do	Agrupamento.		A	docente	do	primeiro	ciclo,	professora	Clarinda	Duarte	manifestou		
a	sua	preocupação	sobre	o	facto	de	não	serem	cumpridas	as	regras	de	estacionamento	junto	à	
saída	de	emergência	da	escola	onde	 leciona.	 Este	 incumprimento	muitas	 vezes	é	 feito	pelos	
próprios	encarregados	de	educação.	Referiu	ainda	o	facto	der	ser	necessário	que	as	entidades	
responsáveis,	 nomeadamente,	 a	 Junta	 de	 Freguesia,	 a	 Câmara	 Municipal	 entre	 outras,	
implementem	medidas	no	sentido	de	minorar	estas	situações	de	abuso.		

			A	senhora	Diretora	anunciou	que	no	decurso	do	mês	de	fevereiro	está	agendada	uma	visita	
às	escolas	do	1º	ciclo	e	pré-escolar	por	parte	do	 senhor	Presidente	da	Câmara	Municipal	de	
Vila	Franca	de	Xira.	Está	também	agendada	uma	visita	a	todas	as	escolas	do	Agrupamento	uma	
visita	por	parte	do	senhor	Presidente	da	Junta	da	União	de	Freguesias	de	Alverca	e	Sobralinho.	
Com	 estas	 visitas	 pretende-se	 estreitar	 o	 relacionamento	 do	 Agrupamento	 com	 os	 órgãos	



autárquicos	 e	 sensibilizar	 os	 responsáveis	 pelos	 referidos	 órgãos	 do	 poder	 local	 para	 um	
conjunto	de	problemas	que	só	podem	ser	resolvidos	com	a	intervenção	dos	mesmos.			

			Quanto	 à	 questão	 do	 Climatização	 da	 escola	 sede	 do	 Agrupamento,	 o	 professor	 Abílio	
Mocho	referiu	o	facto	de	os	equipamentos	que	procedem	a	tal	função	terem	custado	cerca	de	
quinhentos	mil	euros	e	que	praticamente	nunca	foram	postos	a	funcionar.	Foi	sugerido	que	se	
procedesse	a	uma	consulta	técnica	no	sentido	de	apurar	os	custos	envolvidos	para	colocar	o	
sistema	 a	 funcionar	 e	 assim	 como	 os	 montantes	 necessários	 para	 que	 o	 sistema	 de	
climatização	 funcione	 quando	 seja	 realmente	 necessário.	 A	 senhora	 Diretora	 referiu	 que	 já	
tinha	procedido	a	uma	consulta	prévia	sobre	os	custos	de	colocar	o	sistema	de	climatização	a	
funcionar	 e	 que	 a	 informação,	 ainda	 que	 muito	 genérica,	 apontava	 para	 montantes	 muito	
elevados.	Assim,	embora	não	seja	um	investimento	prioritário	face	às	necessidades	gerais	de	
reequipamento	 do	 Agrupamento,	 a	 senhora	 Diretora	 irá	 proceder	 a	 um	 estudo	 mais	
aprofundado	do	problema	de	modo	a	que	se	tenha	a	noção	mais	exata	dos	custos	envolvidos	
na	 colocação	 em	 funcionamento,	 manutenção	 e	 fatura	 energética	 relativos	 ao	 sistema	 de	
Climatização.			

			A	 professora	 Clarinda	 Duarte	 manifestou	 a	 sua	 preocupação	 sobre	 os	 problemas	 de	
climatização	 e	 ventilação	 existentes	 na	 Escola	 Básica	 da	 Quinta	 da	 Vala.	 O	 sistema	 de	
ventilação	não	tem	funcionado	bem	ao	que	acresce	o	facto	de	que	o	tipo	de	janelas	existentes	
nas	 salas	 de	 aula	 não	 permitir	 a	 sua	 abertura.	 Assim,	 a	 qualidade	 do	 ar	 nem	 sempre	 é	 a	
melhor.	 A	 representante	 da	 Câmara	 Municipal	 de	 Vila	 Franca	 de	 Xira,	 Drª	 Alexandra	 Silva,	
salientou	o	facto	de	o	já	mencionado	estabelecimento	de	ensino	ter	problemas	estruturais	ao	
nível	 da	 climatização	que	 são	difíceis	 de	 serem	ultrapassados	 a	 curto	prazo.	No	entanto,	 irá	
procurar	 recolher	 mais	 informações	 sobre	 o	 assunto	 agora	 levantado	 junto	 dos	 serviços	
camarários	competentes.		

			

			Em	 relação	 à	 remoção	 de	 elementos	 da	 cobertura	 vegetal	 da	 escola	 sede	 que	 libertam	
agentes	que	possam	causar	reações	alérgicas,	a	senhora	Diretora	 informou	o	Conselho	Geral	
da	disponibilidade	da	Câmara	Municipal	e	da	Junta	de	Freguesia	para	procederem	ao	corte	das	
árvores	que	comprovadamente	libertem	os	mencionados	agentes	alergénicos.	Assim	sendo,	os	
custos	envolvidos	na	operação	atrás	mencionada,	em	principio,	não	terão	reflexo	orçamental	
nas	 despesas	 do	 Agrupamento.	 A	 senhora	 Diretora	 informou	 os	 conselheiros	 sobre	 os	
procedimentos	levados	a	cabo	na	Escola	do	primeiro	ciclo	da	Chasa	para	combater	a	chamada	
lagarta	do	pinheiro.	Após	a	desinfestação	das	árvores	feita	pelos	serviços	próprios	da	Junta	de	
Freguesia	 de	 Alverca	 e	 Sobralinho,	 foi	 garantida	 a	 segurança	 dos	 alunos,	 não	 tendo	 havido	
assim	perigo	de	reações	alérgicas	provocadas	pelo	contacto	com	as	ditas	lagartas.			

	

				O	 professor	 Abílio	Mocho	 referiu	 a	 necessidade	 de	 que	 sejam	 promovidas	 atividades	 que	
visem	 a	 obtenção	 de	 verbas	 na	 rubrica	 de	 receitas	 próprias.	 Como	 exemplo	 das	 referidas	
atividades,	 o	 docente	mencionou	 a	 feira	 de	minerais	 -	 “Minerália”	 –	 atividade	 que,	 durante	
alguns	 anos,	 foi	 feita	 com	 caráter	 regular	 na	 escola	 sede.	 A	 senhora	 Diretora	 informou	 os	
presentes	 que	 já	 foi	 feito	 um	 investimento	 significativo	 na	 aquisição	 de	 jogos	 e	 outros	
materiais	de	carater	lúdico	para	que	os	alunos	os	possam	utilizar	na	sala	de	convívio	e	noutros	
espaços	 escolares	 apropriados	 para	 o	 efeito.	 Foi	 ainda	 mencionado	 que	 está	 em	 fase	 de	
lançamento	 na	 escola	 sede	 a	 Rádio	 Escolar,	 tendo	 parte	 dos	 custos	 desta	 atividade	 sido	
suportados	pelo	orçamento	do	Agrupamento	e	outra	parte	com	o	orçamento	participativo	do	



ano	anterior.	A	senhora	Diretora	afirmou	ainda	que	é	sua	intenção	proceder	paulatinamente	à	
aquisição	de	livros	e	outros	materiais	didáticos	para	a	biblioteca	da	escola	sede.	A	aquisição	de	
livros	 e	 de	 outros	 materiais	 didáticos	 para	 as	 bibliotecas	 das	 escolas	 do	 1º	 ciclo	 é	 da	
responsabilidade	da	Câmara	Municipal.				

			Foi	apresentada	aos	conselheiros	o	documento	denominado	“Carta	de	Missão	da	Diretora	do	
Agrupamento”.	Este	documento	constituiu	a	peça	 inicial	a	partir	da	qual	serão	elaborados	os	
documentos	referentes	ao	processo	de	avaliação	da	ação	da	Diretora,	avaliação	essa	que	é	da	
responsabilidade	do	Conselho	Geral.	O	Presidente	do	Conselho	Geral,	professor	Abílio	Mocho,	
referiu	que,	numa	próxima	reunião,	o	Conselho	Geral	dará	inicio	à	elaboração	dos	documentos	
atrás	mencionados.		

			Relativamente	 ao	 lançamento	 do	 presente	 ano	 letivo,	 a	 senhora	 Diretora	 fez	 um	 balanço	
positivo.	 Para	 tal	 muito	 contribuíram	 os	 horários	 dos	 alunos	 e	 o	 esforço	 organizacional	 do	
sentido	 de	 desburocratizar	 os	 procedimentos	 de	 natureza	 administrativa.	 O	 professor	 Abílio	
Mocho	questionou	a	senhora	Diretora	sobre	as	questões	de	natureza	disciplinar	relativas	aos	
alunos.	 A	 senhora	 Diretora	 afirmou	 que	 o	 clima	 de	 disciplina,	 na	 escola	 sede,	 agora	
devidamente	 registada,	 melhorou	 e	 o	 nível	 de	 conflitualidade	 entre	 os	 alunos	 sofreu	 uma	
redução.	Para	 tal,	 contribuíram	a	aplicação,	desde	o	 início	do	ano	 letivo,	de	um	conjunto	de	
medidas	 corretivas	 e	 sancionatórias	 que	 têm	 sido	 percecionadas	 pelos	 alunos	 como	 uma	
alteração	 significativa	 das	 atitudes	 e	 procedimentos	 relativos	 às	 infrações	 disciplinares.	 A	
senhora	Diretora	 informou	ainda	que	alguns	problemas	de	natureza	disciplinar	que	surgiram	
no	1º	ciclo	foram	também	resolvidos	de	uma	forma	célere	e	eficaz.		

			O	professor	Abílio	Mocho	questionou	a	representante	da	Câmara	Municipal	de	Vila	Franca	de	
Xira,	Drª	Alexandra	Silva,	sobre	a	existência	de	placas	de	fibrocimento	contendo	amianto	nos	
telhados	 das	 escolas	 do	 Agrupamento.	 	 A	 Dra.	 Alexandra	 Silva	 afirmou	 que,	 no	 presente	
momento,	já	não	existe	nenhuma	escola	no	nosso	Agrupamento	que	tenha	telhas	do	material	
atrás	referido.			

A	professora	Clarinda	Duarte	referiu-se	às	condições	da	escola	do	1º	ciclo	da	Quinta	da	Vala.	
Afirmou	a	docente	que	pelo	facto	deste	estabelecimento	de	ensino	não	dispor	de	um	telheiro,	
nos	dias	de	Inverno,	com	chuva,	os	alunos	não	podem,	no	intervalo,	vir		brincar	para	o	exterior.	
Assim,	 é	 necessário	 haver	mais	materiais	 lúdicos	 que	 possam	 ser	 utilizados	 pelos	 alunos	 na	
situação	específica	 anteriormente	 referida.	A	professora	Clarinda	Duarte	manifestou	ainda	a	
sua	preocupação	sobre	algumas	 infiltrações	de	água	que	existentes	no	 interior	do	edifício.	A	
senhora	Diretora	e	as	representantes	do	município	tomaram	nota	da	situação	descrita.	

	

	

																																																																																						O	Presidente	do	Conselho	Geral,	

																																																																																															

																																																																																																		(Abílio	Mocho)			


