
                              AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES  

                          CONSELHO GERAL 

Resumo da reunião do Conselho Geral de 29 de outubro de 2018  

Ordem de trabalhos: 

1) Informações;  

2) Análise e aprovação das Linhas Orientadoras da Ação Social Escolar – ASE-; ; 

3) Análise e Aprovação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento – PAA - ;  

4) Análise e Aprovação do Relatório do Projeto Educativo;; 

5) Outros assuntos. 

 

Deu-se início à reunião a leitura da ata da reunião anterior. A ata, depois de alterações de 

pormenor, foi aprovada por unanimidade. De seguida, o Presidente do Conselho Geral, 

professor Abílio Mocho, concedeu a palavra à senhora Diretora do Agrupamento, professora 

Ana Cristina Pereira, que prestou o seguinte conjunto de informações: a) todas as salas das 

escolas do agrupamento estão equipadas com computador; b) nas escolas do 1º Ciclo e do Pré-

Escolar, os equipamentos informáticos foram adquiridos com verbas disponibilizadas pela 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira ; c) estão já em funcionamento no Jardim de Infância 

da Calhandriz as AAF – Atividades de Apoio à Família; d) todas as bibliotecas das escolas do 

agrupamento dispõem de computadores com ligação à internet; e) nas bibliotecas das escolas 

do 1º ciclo foram adquiridos equipamentos diversos, tendo sido esta aquisição suportada por 

verbas disponibilizadas pela autarquia; f) está em funcionamento um sistema “Wireless” de 

acesso à Internet na Escola Básica número 4 de Alverca ; g) a reprografia da escola sede foi 

equipada com novas fotocopiadoras que, entre outras funções, permitirão que sejam tiradas 

fotocópias a cores; h) pretende-se pôr em prática a possibilidade de envio por correio 

eletrónico dos testes e outros documentos a ser duplicados na reprografia da escola sede. 

Espera-se que essa possibilidade seja implementada a médio prazo; foram instaladas uma 

fotocopiadora na E.B. da Quinta da Vala e outra na E.B. número 1 de Alverca; i) o Auditório da 

escola sede já se encontra em condições normais de funcionamento, após terem sido 

realizadas as obras tidas por necessárias para o efeito; j) o lançamento do ano letivo decorreu 

normalmente. Devido às alterações legislativas das quais decorreram modificações nos 

critérios de avaliação, foram realizadas, pela direção do Agrupamento, reuniões com os 

encarregados de educação dos alunos do segundo, quinto e sétimo anos . Com as reuniões 

atrás mencionadas pretendeu-se dar a conhecer os novos critérios de avaliação dos alunos e 

esclarecer eventuais dúvidas que pudessem subsistir junto dos encarregados de educação. A 

senhora diretora referiu que as reuniões decorreram de forma muito satisfatória; l) até ao 

presente momento, verificou-se um decréscimo dos problemas de natureza disciplinar no 

conjunto das escolas do agrupamento, em especial na escola sede; m) foram implementados 

os sumários eletrónicos, estando o referido processo a decorrer sem dificuldades de maior por 

parte dos utilizadores; 



                              AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES  

     Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi apresentado o documento denominado 

“ Linhas Orientadoras da Ação Social Escolar”. O referido documento depois de analisado 

pelos presentes foi aprovado por unanimidade. 

   No ponto três da ordem de trabalhos, os conselheiros detiveram a sua atenção sobre o Plano 

Anual de Atividades do Agrupamento – PAA -. O documento atrás mencionado, depois de 

devidamente analisado pelos presentes, foi aprovado por unanimidade.  

   Devido ao adiantado da hora, foi decidido que o ponto quatro da ordem de trabalhos – 

Análise e Aprovação do Relatório do Projeto Educativo será abordado numa próxima reunião 

do Conselho Geral. 

   Por último, no ponto cinco da ordem de trabalhos, a representante dos pais e encarregados 

de educação do 1º ciclo, Elsa Agante levantou o problema da falta de auxiliares de ação 

educativa para procederem ao acompanhamento personalizado dos alunos portadores de 

diversos tipos de deficiência comprovada. A situação atrás descrita é particularmente sentida 

nas escolas E.B. da Quinta da Vala e na E.B.1 de Alverca. A conselheira, Essa Agante, referiu 

ainda que a falta de auxiliares tem provocado um considerável desagrado nos encarregados de 

educação dos alunos em questão. A senhora Diretora, professora Ana Cristina Pereira, referiu 

estar ao corrente da situação e que irá realizar uma reunião com as associações de pais e 

encarregados de educação da E.B número 1 de Alverca  e da E.B. da Quinta da Vala para que, 

em conjunto, se possa encontrar uma linha de atuação que vise  possibilitar a resolução de tão 

premente problema.   

 

O Presidente do Conselho Geral, 

 

Abílio Mocho 

      Alverca, 29 de outubro de 2018  


