ATA NÚMERO CINQUENTA E UM
(SÍNTESE)
------ Ao dia vinte e um do mês de março de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta
minutos, reuniram os membros do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia,
em reunião ordinária no auditório da Escola Sede Emídio Garcia, para dar cumprimento à
Convocatória número três (2021/2025). Ainda antes do início da ordem de trabalhos, a
Presidente do Conselho Geral colocou à consideração dos conselheiros a inclusão na mesma de
um novo ponto, destinado à apreciação e votação do Relatório do Plano Anual de Atividades
2020/2021 do Agrupamento. Após análise pelos conselheiros, foi aprovada por unanimidade a
inclusão deste ponto na ordem de trabalhos, pelo que a ordem de trabalhos passou a ser a
seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; ----------------------------------------------Ponto dois – Período de antes da ordem do dia; -------------------------------------------------------------Ponto três – Aprovação do Relatório e Contas relativo ao exercício de 2021; ------------------------Ponto quatro – Relatório do Plano Anual de Atividades 2020/2021; ------------------------------------Ponto cinco – Período destinado à intervenção do público. ---------------------------------------------------- Após a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, a Presidente do Conselho Geral deu
início ao ponto dois da ordem de trabalhos e, antes de abrir o espaço para intervenções,
informou os presentes que a Comissão Permanente reunira e havia tomado algumas
deliberações sobre as linhas orientadoras do orçamento de 2022, colocando à consideração a
ratificação, pelos presentes, dessas mesmas deliberações. Não tendo havido conselheiros a
oporem-se às deliberações tomadas pela Comissão Permanente, as mesmas consideram-se
ratificadas pelo Conselho Geral. --------------------------------------------------------------------------------------- No período de intervenções antes da ordem do dia, foi discutida a necessidade de obras na
Escola Paulo Quintela devido às infiltrações nos telhados do pavilhão, assim como na sala de
dança. Outra preocupação manifestada é a da escassez de funcionários, que considera serem
em número insuficiente, particularmente para assegurar as duas entradas abertas, estando
muitas vezes a entrada em frente à GNR sem funcionários a supervisionar as entradas e saídas,
questionando igualmente se o Plano de Contingência se mantinha igual, já que as restrições
relativas à pandemia estão a ser levantadas. ---------------------------------------------------------------------- O Conselheiro representante do IPB pediu a palavra para informar os presentes que
conduziu uma atividade experimental com uma turma de Física de 12.º no Centro de Ciência
Viva, tendo ficado muito agradado com o nível de conhecimento dos alunos da turma, afirmando
que o IPB está totalmente disponível para continuar a participar em atividades conjuntas com
todas as escolas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente do Conselho Geral informou os presentes que nas atas n.º 43, 45 e 46 deste
Conselho Geral já existem menções aos problemas da Escola Paulo Quintela, existindo também
registo de uma recomendação à DGESTE proposta pelos representantes da Associação de Pais
sobre este tema e aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- O Conselheiro Vasco Lopes pediu a palavra para corroborar as informações prestadas pela
Presidente do Conselho Geral, uma vez que foi um dos proponentes dessa recomendação,
propondo aos presentes a apresentação de três moções: uma moção referente à Escola Paulo
Quintela, que considera pertinente pela manutenção e agravamento dos problemas existentes
na escola; uma moção referente ao rácio de Assistentes Operacionais, em especial pelo que
considera ser um erro de interpretação da fórmula de rácio, que prejudica a atribuição de mais
25% de funcionários na escola-sede; e uma moção referente ao Plano de Contingência, pois urge

solicitar ao Ministério alterações e ajustes que permitam retomar a atividade letiva com a maior
normalidade possível, demonstrando uma enorme preocupação com a escalada de preços nos
bens alimentares que está a ocorrer e com impacto que isso tem nas famílias, em particular com
as dificuldades que muitas famílias possam ter em fornecer refeições nutricionais às crianças e
jovens, sendo as escolas e as suas cantinas o melhor instrumento público para se garantir que
às crianças e jovens é disponibilizado, no mínimo, uma refeição rica em nutrientes, o que não é
totalmente possível devido às muitas restrições que os Planos de Contingência colocam. Pediu
também que as mesmas fossem votadas pelo Conselho Geral e apresentadas ao Ministério ainda
antes da conclusão da transferência de competências, que se sabe terminar até 31 de março de
2022, pois considera importante que o Ministério não deixe de assumir todas as
responsabilidades nos problemas pré-existentes. ----------------------------------------------------------------- Após algum debate entre os Conselheiros, as três moções foram votadas individualmente e
aprovadas por unanimidade, tendo o texto final de cada moção ficado assim redigido: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Moção referente à Escola Paulo Quintela --------------------------------------- «O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia deliberou a 21/03/2022, por
unanimidade, reforçar a recomendação anteriormente aprovada por unanimidade, a
14/01/2021, solicitando à DGESTE - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares que seja
efetuada uma intervenção urgente e profunda na Escola Básica Paulo Quintela, solucionando os
problemas com as fugas de água e com as infiltrações nos vários pavilhões.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Moção referente ao rácio de Assistentes Operacionais ------------------------------- «Considerando que, --------------------------------------------------------------------------------------------- A Escola Secundária Emídio Garcia, escola-sede do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, é
composta por um conjunto edificado de 4 pisos, 45 salas de aula, 7 laboratórios, ginásio, sala de
dança, biblioteca, salas de trabalho de docentes, gabinetes e outros espaços; ------------------------ A ES Emídio Garcia recebe diariamente 1000 alunos; ------------------------------------------------------- O conjunto edificado da ES Emídio Garcia é hoje muito maior que o edifício original dos anos
60, contemplando agora vários blocos, interligados entre si por corredores interiores; ------------- Com a intervenção efetuada pela Parque Escolar em 2011-2012 foi acrescentado um novo bloco
(D), com 8 salas de aula e 3 laboratórios, ao conjunto já edificado, para além das demais
benfeitorias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ao longo de anos, a ES Emídio Garcia tem vindo a debater-se com sucessivos problemas de
funcionamento decorrentes da falta de assistentes operacionais; ---------------------------------------- Atualmente, a distância percorrida por um assistente operacional da extremidade Este do
conjunto edificado (onde está a sala B1-05) até à extremidade Oeste do conjunto edificado (onde
está o polidesportivo) é de aproximadamente 150 metros, sempre no mesmo piso; ----------------- A portaria n.º 272-A/2017, de 13 de setembro, na sua redação atual, consagra, no n.º 3 do
artigo 7.º, a fórmula de cálculo para o rácio; ------------------------------------------------------------------- A variável T corresponde à ponderação de assistentes operacionais resultante da tipologia do
edifício; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O n.º 4 do mesmo artigo prevê um acréscimo de 25 % de assistentes operacionais se a tipologia
do edifício (T) do estabelecimento escolar for em blocos/misto; ------------------------------------------- Atualmente, a ES Emídio Garcia continua a ser classificada como um único edifício. ------------------ Assim, o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, em reunião de
21/03/2022, deliberou, por unanimidade, solicitar à DGESTE - Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares a reclassificação da Escola Secundária Emídio Garcia, escola-sede do
Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, para a tipologia de estabelecimento escolar em blocos

ou, quando muito, para a tipologia de estabelecimento escolar misto, uma vez que a traça
arquitetónica do edificado é claramente em blocos multipiso, havendo apenas uma ligação entre
os vários blocos por corredores de ligação internos. Esta justa reclassificação irá, assim, permitir
reforçar o número de assistentes operacionais, de modo a que se possa efetuar uma distribuição
de serviço adequada às necessidades da comunidade educativa.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Moção referente ao Plano de Contingência ------------------------------------- «Atendendo ao agravamento da situação de conflito na Ucrânia, ao consecutivo aumento
de preços e de custo de vida e à previsível situação de dificuldades financeiras que muitas famílias
vão atravessar nos próximos tempos, o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Emídio
Garcia deliberou, em 21/03/2022, por unanimidade, solicitar ao Ministério da Educação que
autorize uma revisão urgente aos Planos de Contingência em vigor no Agrupamento, permitindose que todos os alunos, independentemente de terem, ou não, escalão de apoio, possam utilizar
as cantinas e espaços de alimentação do Agrupamento sem restrições de horário, garantindo
assim que todos os alunos tenham acesso, diariamente, a, pelo menos, uma refeição adequada
e nutricionalmente equilibrada.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As Conselheiras representantes dos alunos apresentaram ao Conselho Geral diversos
problemas: a falta de aquecimento, em particular nos laboratórios; o impedimento de acesso
aos balneários, que está presente no Plano de Contingência e que está a provocar grandes
problemas nas aulas de Educação Física; o horário da reprografia não ser adequado, pois na
maior parte do tempo coincide com o período de aulas; o período de marcação de senhas é
muito grande, o que gera desperdícios de refeições, sendo aconselhável reduzir o período para
que se consiga reduzir as refeições não servidas; a quantidade de sanitários encerrados na
escola-sede são também um problema, especialmente nos intervalos. ------------------------------------- Sugeriu-se que se avançasse com uma campanha de sensibilização da população estudantil,
de modo a que estes problemas possam ser mitigados dentro das escolas. ------------------------------- Foi ainda elogiado o trabalho que o Professor Acácio Pradinhos tem desenvolvido ao longo
de anos com os alunos deste Agrupamento nas distintas peças teatrais, sinalizando o recente
vídeo da Internet Segura como mais um excelente exemplo dessa dedicação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente do Conselho Geral fez ainda uma menção especial à atividade da Pomba da
Paz, em apoio ao povo ucraniano, que contou com a participação de uma larga percentagem da
comunidade escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esgotado o período antes da ordem do dia, a Presidente do Conselho Geral passou então
ao ponto quatro da ordem de trabalhos, com a apreciação e votação do Relatório e Contas
relativo ao exercício de 2021. Neste ponto, foi convidado o subdiretor do Agrupamento a
apresentar o documento. Os conselheiros pronunciaram-se sobre o documento, referindo
tratar-se de um plano bem feito e bem estruturado. Colocado à votação, o Relatório e Contas
relativo ao exercício de 2021 foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------- No ponto cinco da ordem de trabalhos, para apreciação e votação do Relatório do Plano
Anual de Atividades 2020/2021, foi novamente convidado o subdiretor do Agrupamento a
apresentar o documento, que mereceu parecer favorável do Conselho Pedagógico. Os
conselheiros pronunciaram-se sobre o documento, referindo tratar-se de um plano bem feito e
bem estruturado, considerando a situação atual da pandemia. Trata-se de um documento de
fácil consulta e por isso estão de parabéns. Colocado à votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não existindo a presença de público na reunião, o ponto cinco da ordem de trabalhos foi
imediatamente encerrado. ----------------------------------------------------------------------------------------A Presidente: Rosa Falcão
A Secretária: Maria João Ramos
O Secretário: Vasco Lopes

