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 Reunião (20/07/2020) 

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Depois de lida, a ata foi aprovada por unanimi-
dade. 

Planos para a organização do próximo ano le-

tivo. 

Tendo em conta as orientações do Ministério da 
Educação e da Direção Geral de Saúde (DGS), para 
garantir a abertura e funcionamento do próximo 
ano letivo em condições de segurança e cumpri-
mento das regras fundamentais emanadas pela 
DGS, é necessária a elaboração de diversos planos 
pedagógicos e organizacionais, em parceria com o 
plano de contingência do Agrupamento. Assim, fo-
ram elaborados três planos – totalmente presen-
cial, sem alteração ao funcionamento regular do 
Agrupamento (este sem condições de garantia de 
segurança), outro totalmente a distância, um 
plano que pretendemos não utilizar, mas que de-
verá estar preparado para uma situação de confi-
namento obrigatório, e um terceiro plano que, 
tendo em conta as características do AEAS, ofe-
rece maior confiança e proteção de toda a comu-
nidade. Poderá ser apelidado de misto e visa ma-
ximizar o ensino presencial e minimizar a probabi-
lidade de contágio. Para o efeito é essencial que 
cada turma tenha uma sala fixa e que cada aluno 
tenha uma cadeira e carteira fixa. Nos estabeleci-
mentos do 1º ciclo e nos jardins de infância são 
programados circuitos que facilitam a organiza-
ção, pois as escolas e JI têm condições mínimas 
para o efeito. Por isso, o pré escolar e 1º ciclo fun-
cionará nos moldes habituais, com as devidas 
adaptações que não alteram substancialmente o 
funcionamento. Mas na escola sede, EB23, é fun-
damental o funcionamento em dois turnos: de 
manhã para o 2º ciclo, turmas do ensino articu-
lado e desporto federado e à tarde para as restan-
tes turmas do 3º ciclo. A delimitação de territó-
rios, percursos diferenciados, refeitório de acesso 
condicionado e apenas para quem não possa fazer 
refeições em casa ou levar a mesma, em serviço 
de takeaway. As salas de estudo funcionarão em 
regime de ensino a distância, em horário contrá-
rio. O bar estará fechado, assim como a reprogra-
fia. O atendimento aos Encarregados de Educação 
será sempre via, telefone, email ou videochamada 
e presencialmente em casos excecionais. 
No caso do 3º ciclo, tendo em conta a proposta de 
funcionamento de alguns tempos de turno contrá-
rio em regime a distância ou noutros contextos 
que não a sala de aula, integrados em projeto de 
flexibilidade, é necessária a aprovação da DGEstE, 
o que será solicitado após aprovação em Conselho 
Geral. 

Critérios para a constituição de turmas. 

Analisada a proposta do Conselho Pedagógico de 
alteração dos critérios de constituição de turmas, 
no sentido de as tornar o mais heterogéneas pos-
sível, a mesma foi aprovada por unanimidade e 
passará a constar do Regulamento Interno do 
AEAS. 

Assuntos (20/07/2020) 

• Leitura e aprovação da ata 

da reunião anterior. 

• Planos para a organização do 

próximo ano letivo. 

• Critérios para a constituição 

de turmas. 

• Atividades de enriqueci-

mento curricular. 

• Outros assuntos. 

 

Presenças 

Estiveram presentes vinte con-

selheiros. A reunião contou 

também com a presença de 

Manuel Almeida, adjunto da 

direção do agrupamento e Cris-

tina Ferreira presidente da As-

sociação de Pais e Encarrega-

dos de Educação da EB1 do Ca-

randá na qualidade de convida-

dos.  

Assuntos (29/07/2020) 

• Matriz curricular do 2º ciclo. 

(a implementar excecional-

mente em 2020/2021) 

Presenças 

Estiveram presentes dezassete 

conselheiros.  

As duas reuniões foram realiza-

das em regime de videoconfe-

rência, no cumprimento do 

plano de contingência COVID-19. 

Agrupamento de Escolas André Soares 

Boletim do Conselho Geral 

 
Atividades de enriquecimento curricular. 

Manuel Almeida, adjunto da direção, apresentou o 
plano de Atividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC) para o próximo ano letivo. As AEC são as mes-
mas do ano anterior funcionando diariamente, das 
16h30 às 17h30, para todas as escolas e todos os 
anos e com início a 17 de setembro. Este plano foi 
aprovado por unanimidade. 

Outros assuntos. 

Vários conselheiros alertaram ser imperiosa a colo-
cação de mais assistentes operacionais, a repara-
ção urgente do sistema de ventilação da escola 
sede, assim como de algumas portas de emergên-
cia, como garantia de condições de segurança. Foi 
solicitado à representante da autarquia que trans-
mitisse estas preocupações à Câmara Municipal. 
Foi ainda elaborado um documento dirigido ao Pre-
sidente da CMB e ao Presidente do Conselho Muni-
cipal de Educação a alertar para estes problemas e 
à necessidade urgente da sua resolução.  
O conselheiro João Soares, informou sobre os diver-
sos serviços que a associação de pais de S. Lázaro 
tem vindo a assegurar desde março e a preocupa-
ção com as condições da sala onde funciona o ATL 
que tem um buraco no teto com bolor e por onde, 
nos dias de chuva, caem pingos de água. 
A diretora do Agrupamento referiu que é intenção 
da direção reforçar as tutorias e as coadjuvações a 
todos os alunos que delas necessitarem de forma a 
reforçar as aprendizagens que ficaram menos con-
solidadas no Ensino@Distância. Manifestou tam-
bém  a sua preocupação, receando que em setem-
bro a escola não veja reunidas as condições neces-
sárias para funcionamento em segurança, caso não 
sejam colocados mais assistentes operacionais.  
 Nesta sessão tomou posse, em representação do 
Centro Social e Cultural de Santo Adrião, o conse-
lheiro Manuel Fernandes. 

Reunião (29/07/2020) 

Para garantir o ensino presencial a todos os alunos 
em condições de segurança, foi revista a primeira 
organização do 2º ciclo, de forma a conseguir redu-
zir ao máximo o tempo de permanência dos alunos 
na escola, cumprindo ao mesmo tempo a carga cur-
ricular. Foi apresentada nova matriz, a vigorar exce-
cionalmente no próximo ano letivo, que altera os 
tempos de 50 minutos para 45 minutos, possibili-
tando assim uma maior distribuição das aulas pre-
senciais pelo turno da manhã. Resta apenas uma 
aula que será lecionada no turno contrário, e esco-
lheu-se a disciplina de EMRC, dadas as suas carac-
terísticas e dado que os grupos são formados por 
alunos de mais de uma turma. Depois de discutida 
e apropriada por todos os conselheiros a mesma foi 
aprovada por unanimidade. 
Foi novamente relembrada a necessidade imperi-
osa do reforço de auxiliares de ação educativa.  

       O Presidente do Conselho Geral 
Domingos Bacelar de Oliveira 

 

 

 


