CONSELHO GERAL
REUNIÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021
(SÍNTESE DE ASSUNTOS TRATADOS)
Ordem de Trabalhos:
- Ponto um - Informações;
- Ponto dois - Aprovação do Plano Anual de Atividades para o Ano Letivo 2021/22;
- Ponto três - Aprovação das linhas orientadoras do orçamento e da ação social escolar para o ano de
2022;
- Ponto quatro - Análise da atividade desenvolvida no Agrupamento, em face da situação de pandemia;
- Ponto cinco - Outros assuntos.
Estiveram presentes treze conselheiros, conforme lista de presenças.
A reunião iniciou-se com a votação da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por
unanimidade.
- PONTO UM - INFORMAÇÕES
O Presidente do Conselho Geral informou que, no mês de janeiro, deverá ser aberto o concurso para a
eleição dos represententes dos alunos no Conselho Geral, em resultado da intenção de renûncia
comunicada pela representante Laura Neves, tendo em conta que já não existem elementos suplentes
para a substituir, na lista em que concorreu. O Conselho Geral aprovou a constituição de uma Comissão
Eleitoral, para a companhar o processo, com a seguinte composição: João Vítor Pedro, Paula César e
Teresa Vermelho.
Informou também que, decorreu no final do mês de novembro a eleição das propostas do
orçamento participativo nas Escolas Dom Miguel de Almeida e Solano de Abreu, estando em curso a
aquisição dos materiais das propostas vencedoras.
- PONTO DOIS - APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES PARA O ANO LETIVO 2021/22
O Plano Anual de Atividades para o Ano Letivo 2021/22 foi aprovado por unanimidade.
- PONTO TRÊS - APROVAÇÃO DAS LINHAS ORIENTADORAS DO ORÇAMENTO E DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
PARA O ANO DE 2022
O Presidente justificou a proposta apresentada para as linhas orientadoras do orçamento e da
ação social escolar para o ano de 2022. O Diretor esclareceu que, na sequência do processo de
transferência de competências para o Municipio, o arçamento a gerir pelo Agrupamento, no próximo
ano, será substancialmente reduzido. Colocado à votação, a proposta de linhas orientadoras
apresentada, que se anexa a esta ata, foi aprovada por unanimidade.
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- PONTO QUATRO - ANÁLISE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO AGRUPAMENTO, EM FACE DA SITUAÇÃO DE
PANDEMIA
Relativamente ao ponto quatro, começou por intervir o docente António Coelho, que salientou
o esforço de todos para que o funcionamento da escola decorresse com a normalidade possível. Deu
como exemplo, a realização da feira dos minerais. Realçou que as situações de isolamento têm vindo a
afetar sobretudo os alunos das faixas etárias que não foram vacinadas, do pré-escolar e do primeiro e
segundo ciclos. O Diretor acrescentou, em relação a esta situação, que todas as turmas do sexto ano
estão, no presente momento, em isolamento e que a escola de Mouriscas está encerrada. Referiu ainda
que tem sido contactado por encarregados de educação, com abordagens muito agressivas,
pretendendo atribuir à Direção do Agrupamento decisões que são da responsabilidade das autoridades
de saúde. A representante da autarquia, Lurdes Batista, reforçou esta situação, afirmando que também
na autarquia se têm verificado a existência de vários contactos agressivos, por parte dos encarregados
de educação.
A conselheira Lurdes Batista apresentou ainda um problema decorrente da alteração do
calendário escolar, provocada pelo prolongamento da interrupção das férias de Natal. Referiu a
conveniência de conciliar as interrupções letivas dos dois Agrupamentos, dado que o seu desfazemento
implica gastos muito significativos nos serviços de transporte escolar e de refeições. O Diretor
acrescentou que vai realizar-se uma reunião entre a autarquia e os dois agrupamentos para tratar este
problema.
- PONTO CINCO - OUTROS ASSUNTOS.
No que concerne ao ponto cinco, outros assuntos, não houve intervenções.
O Presidente: João Vítor dos Santos Pedro
A Secretária: Paula Margarida de Oliveira César
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