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SÍNTESE DOS ASSUNTOS E DECISÕES DO CONSELHO GERAL 

PLENÁRIOS DE 2017-20121 

Reunião/Ata  

quinze 

29/01/2020 

 

– Tomada de posse do representante dos alunos – foi dada posse à aluna 

Micaela F. (ata de tomada de posse). 

- Orçamento participativo das escolas (OPE) - Os conselheiros Amílcar 

Pereira, Vítor Lima e Micaela, em articulação com a coordenadora local da 

medida, ficaram de constituir a comissão eleitoral para o OPE e 

supervisionar o processo relativo ao ato leitoral, no dia 24 de março.   

– Apreciação do relatório de Avaliação das Atividades Extracurriculares 

(AEC) 18/19, pela Comissão Permanente - Foi feita a apresentação do 

trabalho da comissão, com uma apreciação aos dados apresentados neste 

relatório de avaliação. Foram apresentadas as propostas de possíveis 

melhorias a introduzir, em forma de Recomendações deste órgão. 

– Apresentação e plano de ação da Equipa de Autoavaliação - a Diretora 

apresentou alguns dados e conclusões do relatório de autoavaliação do ano 

anterior, elaborado pela equipa cessante, sobre os níveis de satisfação com 

as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF). Foi apresentada a 

coordenadora da nova equipa de autoavaliação, a professora Virgínia 

Amorim, que deu conhecimento das linhas de ação e do trabalho já 

efetuado por esta equipa. 

– Outros assuntos: a Presidente deu conhecimento de correspondência 

dirigia a este órgão; a Diretora informou da celebração do contrato de 

delegação de competências com a Autarquia, que decidiu delegar ou 

manter algumas competências nos diretores dos agrupamentos, a ser 

revistas no final do ano letivo. Foi destacada a importância da manutenção 

do refeitório da escola sede, nos moldes atuais, por ser uma mais-valia para 

toda a comunidade do Agrupamento.  

Reunião/Ata  

dezasseis 

17/06/2020 

 

– Aprovar o Relatório de Contas de Gerência relativo ao ano 2019 – depois 

de analisado e discutido o documento foi aprovado por unanimidade.  

- Aprovar o mapa de férias da Diretora – foi aprovado por unanimidade.  

– Balanço do Ensino a Distância e da reabertura da Educação Pré-escolar– 

a Diretora, quanto ao E@D referiu que foi complexo ter que responder a 

uma situação nova de uma forma tão rápida, mas que o envolvimento de 

todos foi crucial para otimizar a resposta dada, sendo muito positivo o 

balanço que fazia. A opção feita, antecipando a organização do terceiro 

período, planificando e tomando opções, mesmo antes da tutela ter 

emanado todas as diretrizes, percebendo as necessidades de quem 

precisava de equipamentos informáticos ou outros tipos de apoio, revelou-

se a mais acertada e eficaz. Agradeceu e elogiou o envolvimento e trabalho 

de toda a comunidade educativa (os professores, o GAA, os alunos e 
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famílias), destacando o trabalho das equipas que estiveram na organização 

e monitorização de todo o processo e a articulação e o apoio do Município. 

As representantes dos pais/EE deram os parabéns pela resposta do 

Agrupamento, dizendo que “foi uma resposta muito proativa, 

comparativamente a outros, atempadamente consistente”.  

Quanto à reabertura da educação pré-escolar, a Diretora destacou a forma 

bem sucedida deste regresso das crianças aos JI, referindo o apoio das 

equipas de Monitorização à reabertura e da Saúde Escolar. Também a 

confiança e atitude dos pais, todo o empenhamento das educadoras, e o 

apoio da autarquia na aplicação de testes COVID a todo o pessoal, na 

organização do serviço de refeições e outras atividades, foram decisivos 

para que as atividades corressem bem, excedendo as suas expectativas; 

Foi feito um agradecimento, em nome dos pais/EE, corroborado por alguns 

conselheiros, à ação da Equipa de Saúde Escolar.  

- Outros assuntos: foram dadas informações sobre a nova data para 

realização do OPE; A Diretora comunicou a decisão do CP de não atribuir 

Diploma de Mérito, por considerar não estarem reunidas condições de 

equidade entre os alunos no E@D e deu informações sobre apresentação 

de uma proposta de fornecimento de serviços para as AEC; O conselheiro 

Nuno Silva fez um balanço do trabalho do Município, afirmando que em 

todo o processo de adaptação das escolas à nova realidade, foi um 

parceiro, sempre na retaguarda, para permitir equidade nas condições de 

acesso a todos (equipamentos informáticos, espaços de internet, serviço 

de refeições, promoção on-line das AAAF, criação de formulários digitais, 

testes COVID no arranque do ensino presencial). Informou ainda, que o 

processo de adjudicação das obras da Escola de Enfermagem e EB do 

Prado já foi aprovado pelo Tribunal de Contas e que será construído um 

parque de estacionamento, com cinquenta e seis lugares, junto à residência 

para estudantes. Agradeceu a todos os envolvidos neste processo, 

ressalvando a importância da escola pública e do SNS; O conselheiro 

Amílcar referiu que tendo em conta as dificuldades dos funcionários deste 

Agrupamento para estacionarem os seus veículos, seria importante e justo 

que fossem atribuídos alguns lugares à escola, à semelhança do que tem 

sido feito na cidade para outras instituições públicas. 

Reunião/Ata  

dezassete 

15/07/2020 

 

- Em ponto prévio, foi informado que a aprovação da planificação das AEC 

teve que ser adiada para o plenário de setembro, tendo sido justificadas as 

razões para este adiamento. 

– Aprovar o relatório final de execução do PAA 2019/20 – o relatório foi 

aprovado por unanimidade e, mais uma vez, o coordenador e equipa foram 

elogiados pelo trabalho desenvolvido. 
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– Apreciar os critérios para a elaboração dos horários – salvaguardou-se 

que, face à situação atual, os critérios de elaboração de horários para o 

próximo ano letivo poderão ter que ser ajustados e reformulados em função 

da evolução da situação de pandemia e das recomendações da DGS. 

– Apreciar os critérios para a constituição de turmas – destacou-se que este 

documento orientador da constituição de turmas, mantem-se dentro da 

lógica dos anos anteriores, uma vez que não houve alteração do número de 

alunos por turma. 

– Outros assuntos: A Diretora referiu que, relativamente à organização do 

próximo ano letivo, estão previstos três planos diferenciados (Ensino 

Presencial, o Ensino Misto e o Ensino a Distância). A preparação destes 

planos, com propostas individuais para as dezassete escolas do 

Agrupamento, está já a ser feita. Serão necessários recursos humanos 

suficientes para a higienização dos espaços e materiais, sobretudo na 

educação pré-escolar. Será necessário preparar muito bem os espaços e 

os tempos, definir circuitos, com sinalética apropriada, desfasamento no 

horário dos intervalos, haver lugares marcados e espaços condicionados, 

a possibilidade das reuniões, com pais e professores, ser por 

videoconferência. Este processo e respetivos procedimentos revestem-se 

de grande preocupação havendo a necessidade de validação, contando 

para isso com a Autarquia, a DGS e a DGEstE; Alguns conselheiros 

renovaram os parabéns pelo trabalho desenvolvido durante este ano letivo 

desejando bom trabalho e sucesso nas opções que estão a ser tomadas 

para o próximo ano. 

 

 

A Presidente do Conselho Geral  
 
 

Isabel Mª C. Rego de Barros 
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