
 

 

 
 

Reunião de 28 de abril  de 2020 

 

Leitura e aprovação da ata da reunião ante-

rior. 

Depois de lida a ata foi aprovada por una-

nimidade. 

 

Análise do relatório do relatório de contas 

de 2019.  

 

O relatório foi apreciado e aprovado por 

unanimidade, não tendo merecido qual-

quer proposta de alteração por parte dos 

conselheiros. 

 

Plano de Ensino à distância- Estratégia para 

o Agrupamento 

 

O plano foi apresentado aos conselheiros, 

tendo a diretora explicado o seu processo 

de construção, assim como todas as condi-

cionantes que presidiram à sua elabora-

ção. Assim, informou da constituição da 

equipa responsável pelo plano, a organiza-

ção das atividades letivas, a comunicação 

entre a escola, encarregados de educação 

e alunos, a figura do professor tutor, a 

equipa de monitorização e as diligências 

que a escola tem realizado para suprir as 

necessidades de alguns alunos. 

A apreciação feita ao mesmo foi favorável, 

tendo sido realçado pelos representantes 

dos Encarregados de Educação o esforço 

feito pelo Agrupamento no sentido de 

atender às dificuldades específicas dos 

alunos num contexto enorme heteroge-

neidade como o da Comunidade Educativa 

do Agrupamento de Escolas André Soares. 

 

 

 

 

 

Assuntos 

 Leitura e aprovação da 

ata da reunião anterior. 

 Análise do relatório de 

contas de 2019 

 Análise do plano de Ensi-

no à distância do Agru-

pamento de Escolas An-

dré Soares.  

 Outros assuntos. 

 

 

 

Presenças 

Na reunião estiveram pre-

sentes dezoito conselhei-

ros.  

 

Esta reunião foi realizada 

em regime de videoconfe-

rência devido às contin-

gências impostas pelo pla-

no de contingência COVID-

19. 

Agrupamento de Escolas André Soares 

 

Boletim do Conselho Geral 

Outros assuntos. 

 

O Presidente da União de Freguesias de Ma-

ximinos, Sé e Cividade referiu que está a co-

laborar no sentido de fornecer material para 

estudo aos alunos que não possuem equipa-

mento informático. 

O Presidente da União de Freguesias de São 

José de São Lázaro e São João do Souto agra-

deceu o esforço que a escola está a fazer no 

sentido de proporcionar um local e as condi-

ções necessárias para que os pais que têm de 

continuar a trabalhar possam deixar os seus 

educandos. 

 

 

 O Presidente do Conselho Geral 

Domingos Bacelar de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


