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REUNIÃO DE REORDENAMENTO/AGREGAÇÃO DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

CONCELHO DE BRAGA 

 

 

 

Ao vigésimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e doze, pelas 18.30 horas, 

reuniu-se, nas instalações da Direção Regional de Educação do Norte, o Diretor 

Regional de Educação, Mestre João Grancho; a assessora da Direção, Dra. Ana Paula 

Vieira; o Diretor de Serviços DSPGR, Dr. Vasco Freitas, os Diretores Executivos e os 

Presidentes dos Conselhos Gerais das Escolas agrupadas e não agrupadas do Concelho 

de Braga, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------- 

 

Ponto 1. Apresentação pela DREN da proposta de agregação das Escolas 

agrupadas e não agrupadas do Concelho de Braga. 

 

Nas observações preliminares, o Diretor Regional de Educação focou os imperativos 

subjacentes ao bom funcionamento dos Agrupamentos de Escolas, ressalvou que nesta 

fase não será abordado o processo de constituição das CAP, apenas a organização 

territorial e pedagógica das agregações e rematou com a indicação de que as agregações 

de agrupamento podem contemplar algumas exceções - escolas TEIP, escolas 

profissionais e artísticas, escolas com contratos de autonomia e escolas com apoio a 

estabelecimentos prisionais, não obstante a possibilidade de se agregarem desde que 

manifestem interesse na agregação. --------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o Diretor Regional de Educação apresentou algumas informações 

relativas à revisão do Dec.-Lei nº 75/2008, em sede de negociação, nomeadamente o 

número de elementos a integrar as CAP`s (Comissões Administrativas Provisórias) dos 

Agrupamentos de Escolas a agregar, em função da sua dimensão, bem como a 
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possibilidade de se estabelecerem práticas de cooperação, redes de partilha e parcerias 

entre vários Agrupamentos de Escolas. ---------------------------------------------------------- 

Contextualizando a territorialização desenhada para o Concelho de Braga, sublinhou as 

respostas educativas de cada Agrupamento de Escolas e de Escolas não agrupadas, bem 

como as projeções demográficas calculadas a partir dos Censos 2011 e da evolução 

demográfica de cada território, cuja convergência com a metodologia aplicada culminou 

na proposta de trabalho alvo de reflexão conjunta entre a DREN, Autarquia e Escolas.  

Num segundo momento e, no lastro das boas práticas do planeamento estratégico, foi 

apresentada pelo Diretor Regional de Educação a dispersão territorial dos territórios 

educativos do Concelho de Baião, seguida da respetiva geometria territorial, vertida sob 

a forma da seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- 

 

- Território de Sá de Miranda/Palmeira 

• AE de Palmeira 

• ES Sá de Miranda 

 

- Território de Real/Mosteiro e Cávado 

• AE de Real 

• AE de Mosteiro e Cávado 

 

- Território de Trigal de Santa Maria/Celeirós 

• AE de Trigal de Santa Maria 

• AE de Celeirós 

 

- Território de Carlos Amarante/Gualtar 

• AE de Gualtar 

• ES de Carlos Amarante 

 

- Território de D. Maria/Lamaçães 

• AE de Lamaçães 

• ES D. Maria 

 

- Território de Alberto Sampaio/Nogueira 
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• AE de Nogueira 

• ES Alberto Sampaio 

 

 

Ponto 2. Apreciação, pelas direções das escolas presentes, do desenho territorial da 

DREN, relativo às agregações de escolas agrupadas e não agrupadas. 

 

Todos os Diretores de Escolas tomaram a palavra, partilhando a sua opinião no contexto 

da discussão em torno da reorganização/agregação das Escolas agrupadas e não 

agrupadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- AE de Palmeira:  

- ES Sá de Miranda: 

- AE de Real: 

- AE de Mosteiro e Cávado: 

- AE de Trigal de Santa Maria: 

- AE de Celeirós: 

- AE de Gualtar: 

- ES de Carlos Amarante: relativamente à sequencialidade, notou a ausência 

das escolas de cegos e surdos, já que vêm de outros AE, ao que o Diretor 

Regional respondeu que o número de alunos total contempla todos os alunos.---- 

- ES D. Maria II: pretendeu entender o significado de território educativo. 

Sobre a agregação clarificou que tem que ouvir as partes interessadas e, para 

isso, tem que perceber tecnicamente a proposta.---------------------------------------- 

- Presidente do CG do AE de Nogueira: manifestou-se contra os princípios 

gerais do processo de agregações, pela diminuição da qualidade pedagógica. 

Não acredita que os alunos beneficiem com a ausência de uma gestão de 

proximidade.--------------------------------------------------------------------------------- 

- ES Alberto Sampaio: salientou três aspetos positivos, o tom da reunião e a 

cordialidade e implicar convite aos Presidentes dos CG. Questionou sobre o 

significado e tempos de uma proposta. Considerou difícil uma geometria 

territorial tendo por base princípios pedagógicos. Lamentou o abandono de 

princípios de estabilidade. Relativamente à ES Alberto Sampaio não encontra 
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fundamento para qualquer proposta de agregação. Admitiu não estar disponível 

para trabalhar com esta agregação, pois está totalmente em desacordo.------------- 

- Presidente do CG da ES Alberto Sampaio: referiu as dimensões das 

agregações e questionou sobre o prazo de resposta das escolas.---------------------- 

O Diretor Regional informou que uma proposta de trabalho também pode ser 

falível e a geometria territorial, na lógica das políticas educativas, assenta na 

sequencialidade dos doze anos de escolaridade. Geometria territorial significa 

afinidade de população escolar e fluxos de alunos. Realçou alguns ganhos de 

escala das agregações, tais como a redução de horários DACL.--------------------- 

Mais informou que ainda não há decisão relativamente à designação das CAP’s. 

- AE de Maximinos: tendo em conta que a geometria territorial trará 

estabilidade (como ouvi), recordou que o AE está a sair de um processo de 

verticalização. Atendendo a que o limite para as agregações é 2012/13, 

perguntou se valeria a pena ficar de fora do processo, face à sua condição TEIP. 

- AE Francisco Sanches: entendeu que o convite aos CG para comparência 

nestas reuniões deveria ser feita através dos Diretores.-------------------------------- 

- AE André Soares: 

- AE de Braga Oeste: atendendo a que 2/3 dos alunos do AE pertencem ao 

concelho de Barcelos, pelo que solicitou informação sobre a situação do AE, ao 

que o DR respondeu que só poderá disponibilizar mais informação após a 

reunião com o Concelho de Barcelos. 

- AE de Lamaçães: considerou as agregações um erro colossal, principalmente 

nas EB23 e nas escolas com apoio a surdos, que, aliás, deveriam integrar as 

excecionalidades previstas na lei. Mais disse que os fluxos de alunos não 

coincidem com estas propostas. 

- EA Conservatório de Musica Calouste Gulbenkian: perguntou sobre a 

agregação da sua escola, ao que o DR respondeu que só agregaria se 

manifestasse essa vontade. 

 

 

Ouvidos alguns diretores de escola, o Diretor Regional de Educação acordou na 

marcação de nova reunião entre a DREN, Autarquia e Escolas.------------------------------ 
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Por não haver mais assuntos a tratar, a reunião foi dada por concluída às 20,20 horas. 

 

 

O Diretor Regional de Educação do Norte 

 

 

Os Diretores das Escolas / Agrupamentos 

 

AE de Palmeira 

 

 

ES Sá de Miranda 

 

 

AE de Real 

 

 

AE de Mosteiro e Cávado 

 

 

AE de Trigal de Santa Maria 

 

 

AE de Celeirós 

 

 

AE de Gualtar 

 

 

ES de Carlos Amarante 

 

 

AE de Lamaçães 
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ES D. Maria II 

 

 

AE de Nogueira 

 

 

ES Alberto Sampaio 

 

 

AE de Maximinos 

 

 

AE Francisco Sanches 

 

 

AE André Soares 

 

 

AE de Braga Oeste 

 

 

EA Conservatório de Musica Calouste Gulbenkian 


