
CONSELHO GERAL  
  

Reunião de 3/08/2020   
  

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E 

DELIBERAÇÕES  
  

Verificada a existência de quórum, deu-se início à reunião.  

  

Ponto1 –  aprovação das atas das últimas reuniões.  

As atas referentes às reuniões de 30 de abril e 29 de julho do corrente 

ano foram aprovadas por todos os presentes, com a exceção da de 29 de 

julho que teve a abstenção dos Conselheiros que não estiveram presentes 

nessa reunião.  

Ponto 2. Apresentação das propostas de Regulamento Interno para 

conversão em projeto de regulamento.  

Tendo em conta que a comissão encarregue de revisão do 

Regulamento Interno foi unânime em considerar que o trabalho 

desenvolvido foi comprometido pelas circunstâncias e condicionantes em 

que foi realizado, nomeadamente pelo tempo que dispôs e o momento 

particular vivenciado, factos confirmados pelo Diretor, foi proposto o 

adiamento da votação das propostas apresentadas de forma a permitir que a 

comissão possa então continuar o trabalho até agora realizado. Esta proposta 

de adiamento teve oito votos favoráveis e um contra, tendo este conselheiro 

justificado o seu voto por esta opção não permitir resolver o problema que 

esteve na base desta revisão. 

Consciente da existência da necessidade de alteração de alguns pontos 

do Regulamento Interno, nomeadamente os referentes à constituição do 

Conselho Pedagógico e possibilidade de alteração do Conselho Pedagógico 

pelo mesmo, foi aprovada por unanimidade a recomendação de que fosse 



apresentado antes do início das atividades letivas uma proposta de alteração 

do Regulamento Interno. 

 

Ponto 3. Balanço do ano letivo 2019/ 2020  

Dada a extensão e complexidade dos documentos a analisar neste 

ponto e o adiantado da hora, optou-se por adiar a discussão dos mesmos para 

a próxima reunião. 

Ponto 4. Apreciação dos critérios de organização dos horários e dos 

planos de organização do ano letivo 2020/2021. 

Os critérios de organização dos horários apresentados, nomeadamente 

na criação de um sistema misto no 3º ciclo, permitindo que este alunos 

frequentem apenas a escola no bloco da tarde, tiveram uma apreciação 

positiva, sublinhando-se a estrita necessidade destes critérios serem 

observados e nas situações em que não seja possível, dadas as limitações 

quer físicas, nomeadamente número de salas, casas de banho, estruturas de 

apoio, quer de recursos humanos, quer, ainda, normativas, se procure ao 

máximo mitigar as possíveis consequências negativas da alternativa 

encontrada. 

Neste ponto foram apresentadas e discutidas várias preocupações 

relativas ao excessivo tempo de permanência dos alunos na sala de aula; ao 

número de alunos nos intervalos e uso das casas de banho; à utilização da 

cantina e à necessidade de melhorar e agilizar os contactos com os 

Encarregados de Educação. 

 

Ponto 5. Apreciação dos critérios de constituição de turmas para o ano 

letivo 2020/2021. 

Considerou-se que os critérios apresentados são equilibrados, 

adaptados à realidade do Agrupamento e da situação vivida. 

 



Ponto 6. Ponto de situação relativa às AEC - Atividades de 

Enriquecimento Curricular. 

Deu-se conta das propostas da Direção para estas atividades, 

referindo-se que a implementação destas atividades estão ainda dependentes 

de orientações superiores.  

Ponto 7. Votação da proposta de constituição de assessorias técnico-

pedagógicas ao Diretor. 

O presente conselho considera necessário a existência de assessorias 

técnico-pedagógicas, tendo consciência das necessidades do agrupamento e 

das especificidades em termos de gestão. 

Ponto 8. Aprovação do mapa de férias do Diretor. 

Ponto 9. Outros assuntos. 

O Presidente do Conselho Geral informou os presentes que 

conjuntamente com o Diretor enviou um ofício para a Câmara Municipal de 

Viana do Castelo pedindo que, tendo em conta que a Escola sede do 

Agrupamento de Escolas da Abelheira se encontra classificada como um dos 

“edifícios com materiais presuntivamente contendo amianto” que seja 

avaliado o risco para a segurança e saúde do edifício sede do Agrupamento, 

 

 

O Presidente do Conselho Geral                                       A secretária 

   José Carlos Sendim                                                  Maria Conceição Gama 


