
 

 

 
 

Reunião de 28 de novembro de 2019 

 

Leitura e aprovação da ata da reunião 

anterior. 

Depois de lida a ata foi aprovada com a 

abstenção dos conselheiros que não es-

tiveram presentes na reunião anterior. 

 

Seguiu-se um minuto de silêncio em 

memória da conselheira Maria Amélia 

Curval Samarão, precedido de um lou-

vor ao seu extraordinário valor, pessoal 

e profissionalmente. 

 

Tomada de posse de Maria Esperança 

Silva Fernandes.  

Tomou posse Maria Esperança Silva 

Fernandes, a qual jurou cumprir fiel-

mente as funções que agora lhe são 

confiadas. 

Análise do relatório do Plano Anual 

de Atividades 2018-2019.  

O relatório foi apreciado e aprovado por 

unanimidade tendo merecido especial 

louvor pela inserção das propostas de 

melhoria as quais se configuram como 

boa oportunidade de melhoria do plano 

anual de atividades. 

Plano Anual de Atividades 2019-2020.  

Analisado o plano anual e atividades em 

execução, o mesmo foi aprovado. O do-

cumento apresentado deverá expressar 

o financiamento previsível para a execu-

ção de cada atividade aí inscrita.  

Estratégia de Educação para a Cida-

dania. 

A estratégia de Educação para a Cidada-

nia foi analisada e posteriormente apro-

vada por unanimidade.  

Matriz curricular.  

Por ter sido detetado um erro na matriz 

curricular aprovada na reunião anterior 

este documento veio novamente para 
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Presenças 

Na reunião estiveram pre-

sentes treze conselheiros.  

 

 

análise, tendo sido aprovado por unani-

midade. 

Linhas orientadoras para a elaboração 

do orçamento e para o planeamento e 

execução pela Diretora das atividades 

no domínio da Ação Social Escolar 

Este documento orientador foi analisado e 

aprovado por unanimidade. 

 Carência de assistentes operacionais 

no agrupamento.  

 A conselheira Carla Lourenço referiu o es-

tado de exaustão dos assistentes operaci-

onais do agrupamento pois o rácio é ma-

nifestamente inferior à necessidade de 

manter em funcionamento os diversos 

serviços nomeadamente da escola sede, a 

que acresce a ausência de alguns assisten-

tes por baixa médica prolongada, obri-

gando os restantes a uma sobrecarga em 

virtude da não substituição temporária 

dos ausentes por doença. O conselheiro 

David Ferreira referiu que a autarquia tem 

muita responsabilidade nesta situação e 

que a irá referir na próxima Assembleia 

Municipal. A diretora reiterou a sua preo-

cupação pelas consequências que a falta 

de assistentes operacionais acarreta no-

meadamente o não devido acompanha-

mento dos alunos. 

Outros assuntos. 

O presidente leu a resposta da PSP à mis-

siva emanada deste conselho sobre a falta 

de segurança da escola sede. Entre outros 

aspetos a PSP sugere a instalação de 

equipamento de videovigilância e com-

promete-se a reforçar a sua presença. 

 O Presidente do Conselho Geral 

Domingos Bacelar de Oliveira 
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