
Página 1 de 2 

 

 

CONSELHO GERAL 
 
 

ANO LETIVO 

2020-2021 
 

 ATA DA 3ª REUNIÃO  

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, 

reuniu o Conselho Geral, pelo Teams devido à situação de pandemia que estamos a viver, com 

a presença de todos os membros à exceção da representante dos alunos, Inês Cruz. 

A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. 

 
Assuntos tratados antes da ordem do dia: 

O diretor do Agrupamento informou que este ano letivo, apesar da pandemia, terminou 

com alguma normalidade, tendo contribuído para isso o empenho e dedicação de todos os 

intervenientes, designadamente os docentes; o Projeto Pessoal, Social e Comunitário terá 

continuidade no próximo ano letivo; já está a ser preparado o próximo ano letivo e já foram 

introduzidas as turmas na plataforma SINAGET; já foram aprovadas, pela DGESTE, as 2 turmas 

de 10.º ano, a saber, uma de Ciências e Tecnologias e outra de dupla saída de Línguas e 

Humanidades e Ciências Sócio Económicas; já foi solicitada autorização para abertura de duas 

turmas do ensino profissional, 10.º ano, a saber, uma de Técnico de Desporto e outra de 

Técnico de Turismo, já que não houve alunos suficientes para abertura dos cursos de Técnico 

de Gestão do Ambiente e Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos.  

Relativamente ao plano de recuperação das aprendizagens, (Plano 21-23 escola+). 

embora seja um plano muito interessante, para o aplicar serão necessárias mais horas para 

atribuir aos docentes, contudo, o crédito horário conta com menos horas do que no ano 

anterior, dado que há mais docentes a usufruir do artigo 79º, o que faz diminuir as horas de 

crédito, pelo que vai ser necessário fazer algumas opções em termos de distribuição do crédito 

horário.  

Informou ainda que agrupamento, no ano transato, havia obtido o selo EQAVET, por um 

ano, pelo que foi necessário solicitar nova avaliação, que ocorreu no final de junho, tendo os 

auditores externos já enviado o relatório provisório, propondo a renovação do selo por um 

período de mais três anos. A este propósito o Diretor manifestou uma palavra de apreço a 

todos quantos se envolveram no processo, designadamente para a equipa EQAVET e respetiva 

Coordenadora, Sandra Bompastor.  
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A conselheira, Ana Caldeira deixou um agradecimento ao empenho do pessoal não 

docente durante esta fase da pandemia que também eles tiveram um trabalho acrescido. O 

diretor reforçou este agradecimento e, adicionou ainda, que além do trabalho desenvolvido 

nas escolas tiveram que estar disponíveis para outras funções fora da escola, designadamente 

no apoio ao centro de vacinação. 

 

Assuntos tratados e deliberações tomadas de acordo com a ordem de trabalhos: 
 
Ponto um: Tomada de posse;  

O enfermeiro José Coimbra e o representante da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Tábua, Vasco Pais não tomaram posse por não estarem presentes nesta 

reunião. A mesma realizar-se-á na próxima reunião do Conselho Geral; 

Ponto dois: Aprovação do Relatório Final de execução do Plano Anual de Atividades do 

AET; 

Após análise, foi aprovado, por unanimidade, o Relatório Final de execução do Plano 

Anual de Atividades do AET. 

Ponto três: Emissão do parecer sobre os critérios de organização dos horários; 

Este Conselho emitiu parecer favorável à organização dos horários, no entanto o diretor 

acrescentou uma nuance relativamente aos horários do 1º ciclo. Assim, se as condições o 

permitirem, o horário letivo será das 9h até às 13 horas, no período da manhã, com o intervalo 

das 10h30 às 11h e o período da tarde das 14h30 às 15h30. 

Ponto quatro: Apreciação do horário de funcionamento dos estabelecimentos de ensino 

do AET;  

O diretor apresentou uma perspetiva global sobre os horários de funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino do AET e informou que aqueles irão constar na página do AET, 

página esta que está a ser atualizada. 

Ponto cinco: Aprovação da proposta do Conselho Pedagógico sobre os domínios de 

oferta das AEC e respetiva duração semanal; 

Foi aprovada, por unanimidade, a proposta emanada do Conselho Pedagógico 

relativamente os domínios de oferta das AEC e respetiva duração semanal. 

Ponto seis: Aprovação das planificações das AEC propostas pelo Conselho Pedagógico.  

Foram aprovadas as propostas das planificações das AEC oriundas do Conselho 

Pedagógico. 

E, nada mais havendo a tratar, deu-se por concluída a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. 

 

     O Presidente da reunião                                                                              A secretária 

__________________________                                                            ________________________ 
 (José Eduardo Cordeiro Castanheira)                                                                                (Maria de Lurdes Marques Gomes) 


