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POSIÇÃO DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE EIRIZ-
ANCEDE SOBRE O REORDENAMENTO/AGREGAÇÃO DE ESCOLAS AGRUPADAS DO 
CONCELHO DE BAIÃO 

 
O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Eiriz-Ancede, reunido no dia 8 de maio de 
2012, após debate sobre o processo de agregação de escolas na área do concelho de Baião, 
tomou a seguinte posição: 
 

O Conselho Geral discorda dessa medida administrativa, baseando-se nos seguintes pontos: 
 

a) O elevado risco de perda de qualidade de ensino no concelho de Baião, considerando 

as suas características de dispersão territorial e de dificuldades de acesso aos 

transportes; 
 

b) As dificuldades de participação da comunidade educativa, nomeadamente dos 

encarregados de educação no acompanhamento da vida escolar dos seus educandos; 
 

c) A perceção de que esta medida não proporciona uma significativa redução da despesa 

pública que justifique os pontos negativos observados por este Conselho Geral, alguns 

deles igualmente constatados nos documentos emanados do pessoal docente e não 

docente do agrupamento; 
 

d) A dificuldade que se colocará na gestão do pessoal assistente operacional e 

assistente técnico, com proveniências diferenciadas: da Autarquia e do Ministério da 

Educação; 
 

e) A possibilidade de rotação entre agrupamentos do pessoal docente e não docente 

sem enquadramento legal claro no que respeita às deslocações e o que isso 

significará no que se refere à estabilidade familiar e económica das pessoas. 
 

f) As conclusões do relatório de avaliação externa do agrupamento realizada no ano 

letivo de 2011/2012 pela Inspeção Geral da Educação que referem, entre outras, 

elevados graus de satisfação por parte da comunidade no que diz respeito ao trabalho 

realizado pela escola num ambiente educativo de proximidade e o reconhecimento 

pelo trabalho na inclusão de alunos com necessidades educativas especiais. 

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Eiriz-Ancede propõe que o processo 
de agregação de escolas no concelho de Baião seja um processo mais participado 
pelos atores locais: Conselho Municipal da Educação; Câmara Municipal; Conselhos 
Gerais, Conselhos Pedagógicos e Entidades parceiras dos Agrupamentos e espera ver 
reconhecida pela Direção Regional de Educação do Norte a pertinência desta posição 
agora assumida. 
 
Posição assumida e votada favoravelmente por todos os membros do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas de Eiriz-Ancede presentes na reunião, os quais assinaram a folha 
de presenças, no dia 8 de maio de 2012. 
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