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Ata de reunião do Conselho Geral 

 

----- Aos dezasseis dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, reuniu-se, pelas 

dezoito horas, na sala Multiusos da escola sede do Agrupamento de Escolas da 

Lixa, Felgueiras, o órgão do Conselho Geral, com as ausências de Ana Medeiros e 

Rosa Pinto, representantes da Câmara Municipal de Felgueiras, substituídos por 

Isabel Lopes e Marco Silva; Tiago Silva, representante dos alunos e José Teixeira, 

representante dos pais e encarregados de educação, para dar cumprimento à 

seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto um: Informações de interesse dadas pelo Diretor;---------------------------------- 

-----Ponto dois: Aprovação do relatório de conta de gerência do ano de 2021;---------- 

-----Ponto três: Aprovação de atividades incluídas no Plano Anual de Atividades;------ 

-----Ponto quatro: Nomeação de comissão eleitoral para o dia 24 de março de 2022 

(Orçamento Participativo das Escolas);------------------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Aprovação do projeto e do local de implantação do monumento 

alusivo ao 10º aniversário da constituição do Agrupamento da autoria do escultor e 

professor Carlos Costa.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto seis: Relatório de monitorização do Acompanhamento à rede de Centros 

Qualifica NUTS II Norte, do Agrupamento de Escolas da Lixa, Felgueiras.--------------- 

-----Ponto sete: Outros assuntos.--------------------------------------------------------------------- 

----Após breves saudações aos conselheiros presentes e a constatação de 

existência de quórum, o Presidente do Conselho, ainda antes do primeiro ponto da 

ordem de trabalhos, elencou alguns procedimentos que pretende efetivar na gestão 

deste órgão. Assim, comunicou que iria informar a data das reuniões com a maior 

antecedência possível, sendo que podem surgir imponderáveis que poderão pôr 

essas datas em causa e obriguem à realização da reunião em data diferente da 

prevista. Informou também que quem chegar atrasado tem a possibilidade, se assim 

o entender, de ficar após o final da reunião, com os elementos da mesa, que lhe 

darão conhecimento dos assuntos tratados até à sua chegada. Solicitou colaboração 
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de forma a que as reuniões possam funcionar de forma eficaz, mas também 

eficiente, sobretudo na gestão do tempo. Pediu a todos os conselheiros que, dentro 

do possível, façam as suas intervenções de forma sucinta, uma vez que este 

Conselho é composto por muitos elementos e se todos falarem muito tempo, torna-

se inviável realizar reuniões com mais do que dois ou três pontos.------------------------- 

-----De seguida, e dando cumprimento ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, deu 

a palavra ao Senhor Diretor deste Agrupamento, Dr. Armindo Coelho, o qual 

começou por prestar aos presentes as seguintes informações:------------------------------ 

----- A) A respeito do relatório da IGEC referente à avaliação do terceiro ciclo de 

avaliação externa no Agrupamento de Escolas da Lixa, Felgueiras, deu informação 

sobre a metodologia bem como do cronograma a seguir internamente no 

agrupamento. Assim, ficou aprovado no Conselho Pedagógico de vinte e quatro de 

fevereiro de dois mil e vinte e dois, a seguinte metodologia de trabalho: ----------------- 

- Até ao dia quatro de março – Reunião entre as Coordenadoras de Departamento e 

as (os) Delegados (as) de Grupo disciplinar/Coordenadores de ano. ---------------------- 

- Até dezassete de março – Reunião dos grupos disciplinares e conselho de 

docentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Até vinte e cinco de março - Reunião entre as Coordenadoras de Departamento e 

as(os) Delegados (as) de Grupo disciplinar para análise, discussão, articulação e 

síntese das propostas de melhoria. ----------------------------------------------------------------- 

- Até trinta e um de março – envio ao Diretor, “geral@elixa.pt”, das propostas de 

operacionalização/medidas de melhoria, pelas Coordenadoras de Departamento. ---- 

- Até ao dia quatro de abril de dois mil e vinte e dois, das conclusões obtidas será 

dado conhecimento ao Observatório de Qualidade que elabora um Plano de 

Melhorias no prazo de trinta dias, até quatro de maio de dois mil e vinte e dois, e o 

envia ao diretor. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Em maio de dois mil e vinte e dois, o Conselho Pedagógico aprecia, vota e 

submete o Plano de Melhorias ao Conselho Geral para decisão final. --------------------- 

Este Plano de Melhorias deve conter as ações e as atividades a desenvolver, o 

respetivo cronograma, as metas e os responsáveis por cada ação. ------------------------ 
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B) Informou que as obras na Escola Básica Dr. Leonardo Coimbra estão em fase de 

conclusão. Os paralelos das áreas exteriores foram substituídos por asfalto. ----------- 

C) Decorreu, na semana de sete a onze de fevereiro, a atividade de acolhimento do 

projeto Umbrella – Erasmus+. O agrupamento recebeu as escolas congéneres da 

Lituânia (Neringa), Croácia (Koprivnica), Roménia (Breaza), e Espanha (Galiza – 

Meira e da Gran Canária). ----------------------------------------------------------------------------- 

D) Foi aceite a candidatura Erasmus+ - KA210 “More Inclusive School”, tendo como 

escolas parceiras Cerveteri (Província de Lazio- Itália) e Anamur (Turquia). ------------ 

O responsável pela dinamização desta ação é a docente Francina Santos.-------------- 

E) Está neste momento uma delegação de alunos e professores em Tarsus – 

Turquia no âmbito do programa Erasmus. --------------------------------------------------------- 

F) No dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foi assinado, na 

Câmara Municipal de Felgueiras, o protocolo do programa ZEUS, entre a autarquia, 

a Universidade de Aveiro e os Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada do 

Concelho. De referir que esta ação teve como modelo inspirador, as estações 

meteorológicas do AE da Lixa, orientado pelo docente Pedro Alves. ---------------------- 

G) Criação de uma sala digital e aprovação de regras e procedimentos a respeitar 

na sala digital da Escola Secundária da Lixa. ---------------------------------------------------- 

H) Cedemos as instalações à Guarda Nacional Republicana, no passado sábado, 

que serviu de apoio logístico ao concerto dado na noite daquele dia, numa atividade 

promovida pela autarquia que envolveu aproximadamente cem executantes. ---------- 

I) No âmbito da semana da Proteção Civil promovida pela autarquia, três turmas do 

nosso agrupamento visitaram as instalações dos Bombeiros Voluntários da Lixa. ----- 

J) Nos dias catorze e dezasseis de março decorreram provas para alunos maiores 

de quinze anos, numa amostra aleatória de cinquenta e três alunos que participam 

no estudo internacional do programa PISA nos domínios de leitura, ciências e 

matemática com ênfase para esta última. --------------------------------------------------------- 

k) Atividade promovida pela autarquia de Felgueiras relativa à BIBLIO Felgueiras 

que acontecerá entre vinte e cinco de março a dois de abril nas instalações da 

Biblioteca Municipal de Felgueiras. ------------------------------------------------------------------ 
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l) O agrupamento, através da Escola Básica de Santão, apresentou uma 

candidatura no âmbito do programa PIAS (Projeto Inovador de Ambiente e 

Sustentabilidade) promovido pela Câmara Municipal de Felgueiras. Esta candidatura 

foi supervisionada pela coordenadora do Projeto Eco-Escolas, Ana Paula Rosa. ------ 

----No âmbito do segundo ponto da ordem de trabalhos, aprovação do relatório de 

conta de gerência do ano de dois mil e vinte e um, o Senhor Diretor, Dr. Armindo 

Coelho, solicitou à mesa se o chefe dos serviços administrativo do AE da Lixa, 

Senhor Aníbal Leal, poderia vir fazer uma breve apresentação do supracitado 

relatório ao que a mesa anuiu e o Senhor Aníbal Leal entrou na sala multiusos. 

Começou a sua intervenção pedindo desculpa pelo lapso que se encontra na página 

treze do mesmo documento, assim, em vez de ler-se “A Conta de Gerência de 

2022…”, deve ler-se “A Conta de Gerência de 2021…”. Seguiu-se uma breve 

apresentação e explicação do documento e prestação de esclarecimentos às 

dúvidas apresentadas.-----------------------------------------------------------------------------------  

---- A docente Drª. Lina Marinho pediu um esclarecimento relativamente à Medida 

FOFI 243 / 443 – POCH – Ciência Viva – Qualifica, referindo que a verba dos 

projetos vinha em conjunto e que gostaria de saber quanto foi gasto em cada um 

deles. O Senhor Aníbal Leal informou que não tinha presente esses valores mas que 

iria enviar ao Presidente do Conselho Geral, via Sr. Diretor, para que fizesse chegar 

a todos os elementos do Órgão.---------------------------------------------------------------------- 

O relatório foi votado tendo sido aprovado com quinze votos a favor, duas 

abstenções de Lina Marinho e Albino Rafael Mesquita e zero votos contra. ------------- 

---- Após votação do relatório, o representante dos pais e encarregados de educação 

informou a mesa que tinha que se ausentar. ----------------------------------------------------- 

---- De seguida, e no âmbito do terceiro ponto da ordem de trabalhos, aprovação de 

atividades incluídas no Plano Anual de Atividades, o Presidente deste órgão fez uma 

breve explicação da razão das atividades serem aprovadas nesta data e fez o ponto 

de situação das mesmas. Referiu que as atividades 151 - Visita de estudo ao Aterro 

Sanitário AmbiSousa e 152 – Distribuição de alimentos aos sem abrigo, apesar de 

estarem programadas para fevereiro, ainda não se realizaram; as atividades 153 – 
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Visita aos Bombeiros Voluntários da Lixa e 154 - "Valentine´s Day "  já se realizaram 

e a 155 - "Father´sDay" está a realizar-se durante esta semana. --------------------------- 

A docente Lina Marinho sugeriu que seria conveniente que as propostas 152 e 153 

constantes no PAA, no que se refere às visitas de estudo (página 76), a 

Lisboa/Sintra e Porto/Famalicão deveriam indicar na primeira coluna, o que se vai 

visitar e que está relacionado com os programas das disciplinas (sendo do seu 

conhecimento que são visitas muito válidas – à Casa de Camilo, Museus, Palácios e 

outros…) e que justificam a realização da atividade (à semelhança da prática 

constante nos PAAs apresentados anteriormente), mesmo para justificar a 

aprovação destas visitas de estudo de montantes elevados e dar a “dignidade” à 

iniciativa, tal como ela merece. Caso contrário, a quem de fora consultar este Plano, 

poderá parecer que apenas se visitaram as cidades: Lisboa, Sintra, Porto, 

Famalicão…, o que já surge especificado e repetido nas duas colunas seguintes, 

onde se indicam o tipo de atividade e o local. O Diretor, Armindo Coelho, retorquiu 

não haver necessidade dessa informação, que como podemos ver já estamos a falar 

na atividade “155” o que implicaria tornar o PAA num documento muito extenso, 

posição corroborada pelo Presidente do Conselho Geral, o qual aludiu à informação 

que constará nas atas de grupos e conselhos de turma, existindo um documento 

normalizado para colocar toda a planificação das atividades. Referiu ainda que o que 

se pretende é trazer a informação das atividades a realizar e que se existirem 

dúvidas sobre qualquer uma delas podem ser colocadas ao Sr. Diretor que 

certamente as esclarecerá. A docente Lina Marinho insistiu que se consultem os 

PAAs anteriores e se constate que a extensão é exatamente a mesma, tratando-se 

apenas de não repetir a informação (sob risco de a banalizar) e explicitar em que 

consiste a atividade (por exemplo: Ida à Casa de Camilo, ao Palácio da Pena, à 

Assembleia da República,…), aprovando-se a atividade com conhecimento concreto 

da mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após estes esclarecimentos o documento foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Ainda neste ponto da ordem de trabalho, o Professor Rafael Pinto questionou o 

Senhor Diretor da possibilidade das despesas de visitas de estudos poderem ser 
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pagas pelos alunos, em dinheiro ou através do cartão. O Presidente do Conselho 

Geral interveio dizendo que o assunto não deveria ser discutido neste ponto, mas 

questionou o Professor Rafael Pinto se pretendia que do Conselho Geral saísse uma 

recomendação para o Diretor aferir dessa possibilidade. O Professor Rafael Pinto 

confirmou e o Presidente do Conselho Geral colocou a proposta à votação. ------------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------- 

---- No que concerne ao ponto quatro, nomeação da comissão eleitoral para o dia 

vinte de março de dois mil e vinte e dois (Orçamento Participativo das Escolas), foi 

distribuído pela mesa um documento com uma proposta de constituição das mesas 

para o Orçamento Participativo de escola. O Senhor Presidente do Conselho Geral, 

apresentou essa mesma lista de nomes para a constituição da mesa, elaborada em 

articulação com a professora Florbela Alves. ----------------------------------------------------- 

 ---- O presidente questionou se algum dos conselheiros tinha alguma proposta 

alternativa. Uma vez que ninguém se manifestou, a proposta foi submetida a 

votação e foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 

---- Relativamente ao ponto cinco, aprovação do projeto e do local de implantação do 

monumento alusivo ao 10º aniversário da constituição do Agrupamento, da autoria 

do escultor e professor Carlos Costa, a mesa distribuiu a cada um dos elementos 

uma imagem do local exato onde iria ficar implantado o monumento e o presidente 

deste conselho interveio referindo que o ponto em discussão é o que mais anexos 

incluiu e no seu entender os documentos são bastante explicativos do que se 

pretende. No entanto, ressalvou que é um monumento que tem o aval da direção 

deste agrupamento e da Parque Escolar que citou: ”vimos pelo presente informar 

V/Exas. que a Parque Escolar, E.P.E. congratula-se sempre pelas iniciativas 

culturais promovidas pela e/ou do seio da comunidade escolar…”. Pretende-se, 

assim, marcar a criação deste Agrupamento e, ainda por cima, com uma obra de um 

artista e docente que pertence aos quadros do nosso Agrupamento. Acresce ainda a 

informação que a obra, a realizar-se, não terá qualquer custo para o Agrupamento. -- 

---- Após a discussão e esclarecimentos prestados pelo Senhor Diretor, a aprovação 

do projeto e local foi votada sendo aprovada apenas com uma abstenção. -------------- 



A
EL

 0
1

5.
2

0
2

1.
V

0 

 

7 de 9 
 

---- A professora Lina Marinho informou que se abstinha por uma questão de 

coerência, uma vez que, há uns anos atrás, aquando da proposta da agregação da 

Escola Secundária da Lixa (ESL) ao Agrupamento de escolas Dr. Leonardo 

Coimbra, integrou (com o apoio da Direção, do Conselho Geral da ESL e da 

Autarquia, então liderada pelo PS, tendo sido públicas as suas posições) a oposição 

a essa mega agregação, sendo que, na época, era unânime a rejeição e não se via 

qualquer benefício em integrar um Mega Agrupamento. Assim, e por continuar a 

defender que essa medida não foi benéfica e que a haver benefício geral, o mesmo 

está ainda por demonstrar, entende, por princípio, dever abster-se nesta decisão. 

Mais alegou que nada tinha contra a arte ou o colega artista, pelo contrário, pois 

sempre defendeu a existência do curso de Artes e gostaria imenso de ver a Escola 

repleta de obras de arte, o que também é público, pelo que entende não dever ser 

contra mas, antes, abster-se.-------------------------------------------------------------------------- 

---- No fim deste ponto da ordem de trabalho, Marco Silva, representante do 

Município, informou a mesa que teria que se ausentar.---------------------------------------- 

---- No que respeita ao ponto seis da agenda de trabalho, relatório de monitorização 

do Acompanhamento à rede de centros Qualifica NUTS II Norte, do Agrupamento de 

Escolas da Lixa, Felgueiras, foi dada a palavra ao Senhor Diretor do Agrupamento, 

Dr. Armindo Coelho, que apresentou um breve resumo do documento, ressalvando-

se que “Durante o ano de dois mil e vinte e um o Centro Qualifica do nosso 

Agrupamento cumpriu, de uma forma geral, os objetivos no que diz respeito a 

candidatos inscritos. No que concerne aos encaminhamentos, os nossos números 

estão aquém do esperado (Meta- 90% dos inscritos; valor atingido- 65%), em 

especial os encaminhamentos para RVCC (Meta- 60% dos encaminhados; valor 

atingido-23%).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Estes dados são resultado de o nosso Centro ser muito recente, tendo iniciado a 

sua atividade já em situação pandémica o que que impediu o contacto com as 

pessoas de forma a mostrar aos adultos as vantagens de uma qualificação. ------------

--- O número de certificados em RVCC, também está muito aquém da meta definida 

(Meta - 86 certificados; valor atingido – vinte e um certificados). Neste momento 

temos a decorrer dois grupos de RVCC básico e dois RVCC secundário, totalizando 
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dezassete candidatos no ensino básico e trinta e sete no ensino secundário. A 

acrescer a estes números temos dois candidatos a RVCC, nível secundário, que já 

se encontram em condições de certificar, o que se realizará ainda durante este mês.  

Assim, se certificarmos os cinquenta e seis que estão a realizar o processo, ficarão a 

faltar trinta certificações para que a meta seja cumprida. ------------------------------------- 

A nossa equipa irá investir na angariação de novos candidatos para que seja 

possível atingir a meta. --------------------------------------------------------------------------------- 

---- Ontem, foi-nos informado por parte da ANQEP, que devido à situação 

pandémica de COVID-19, poderemos proceder à revisão em baixa das metas de 

inscrições o que será vantajoso para o Centro Qualifica do nosso Agrupamento.------ 

---- Neste momento, deu entrada na reunião, a representante dos pais e 

encarregados de educação, Sandra Sousa.------------------------------------------------------- 

---- Entrando no último ponto da ordem de trabalhos, outros assuntos, e 

relativamente ao Projeto de Relatório do 3.º Ciclo de Avaliação Externa realizado 

pela equipa da IGEC, o Presidente do Conselho Geral começou por felicitar o Dr. 

Armindo Coelho pela metodologia adotada para que os docentes pudessem ter voz 

e opinião não só sobre o documento em geral, mas também e sobretudo sobre as 

Áreas de Melhoria no que a eles diz respeito. Referindo ser uma forma objetiva, 

direta e eficiente de ouvir as pessoas em causa. ------------------------------------------------ 

---- De seguida, perguntou se algum dos representantes do município pretendia dar 

alguma informação sobre a Área de Melhoria relativa ao Domínio de Liderança e 

Gestão uma vez que a proposta que chega ao agrupamento é única e 

exclusivamente da sua responsabilidade. --------------------------------------------------------- 

---- A representante do município, Dra. Sandra Lobão, tomou a palavra e informou 

que existirá uma melhoria do Parque Informático no primeiro Ciclo e Jardins de 

Infância a curto prazo. Foram já comprados cento e cinquenta computadores para 

estas escolas do município e está em fase de estudo a compra de projetores ou 

quadros interativos conforme resulte ser necessário. A decisões serão tomadas em 

articulação com o Senhor Diretor e respetivos Coordenadores dos diferentes 

estabelecimentos de ensino do Agrupamento. --------------------------------------------------- 
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---- Por parte do conselheiro José Teixeira, representante dos pais e encarregados 

de educação, chegou a informação de que existe preocupação relativamente ao 

peso das mochilas dos alunos a frequentar a escola EB 2,3 DR. Leonardo Coimbra e 

que esta situação poderia ser colmatada pelo uso dos cacifos. ----------------------------- 

---- O Senhor Diretor, Dr. Armindo Coelho, informou que em tempo de pandemia e 

até à data de hoje, os cacifos ficaram fechados, todavia, com o aligeirar das 

medidas, essa barreira será brevemente ultrapassada. --------------------------------------- 

 ---- Ainda neste ponto da ordem de trabalho, foi proposto pelo Presidente do 

Conselho Geral aos conselheiros, que daqui saísse uma recomendação ao Senhor 

Diretor, no sentido de ter um protocolo preventivo para o caso de os terminais 

informáticos por algum motivo falharem e for impossível pagar com o cartão 

magnético. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------- 

---- A Senhora Emília Macedo, representante dos Encarregados de Educação, pediu 

a palavra e pediu esclarecimento para o facto das turmas do sétimo ano, da Escola 

Básica Dr. Leonardo Coimbra, não estarem representadas no Conselho Eco-

Escolas. O Senhor Diretor tomou a palavra e referiu que serão integradas -------------- 

---- O presidente leu a ata síntese e pediu a sua aprovação por minuta para efeitos 

imediatos. A proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------ 

----E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião, pelas vinte horas, 

da qual se lavrou a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada, nos 

termos da lei, pelos signatários.----------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente: _______________________________________ 

A secretária: ________________________________________ 

 


