
 

 

 

 
 

Leitura e aprovação da ata da reunião de 

20/07/2020. 

Depois de lida, a ata foi aprovada por unani-

midade. 

 

Análise do relatório do Plano Anual de Ativi-

dades 2019-2020.  

Foi apresentado o relatório do plano anual de 

atividades, com visível referência ao antes e 

depois do confinamento. Foram apresenta-

dos e justificados os constrangimentos na 

concretização de algumas atividades. O rela-

tório foi aprovado por unanimidade. 

 

Plano Anual de Atividades 2020-2021  

Analisado o plano anual de atividades em 

execução, foi aprovado por todos os conse-

lheiros presentes, alguns dos quais destaca-

ram a variedade e a qualidade das atividades 

nele propostas. O conselheiro João Pires re-

feriu ser do seu agrado verificar que o Agru-

pamento de Escolas André Soares continua a 

valorizar as comemorações relativas ao nas-

cimento (300 anos) e morte (250 anos) de 

André Soares. 

 

Linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento e para o planeamento e execu-

ção pela Diretora das atividades no domínio 

da Ação Social Escolar 

Este documento orientador foi analisado e 

aprovado por unanimidade e será disponibi-

lizado online, juntamente com este boletim. 

 

Outros assuntos. 

Foi elogiada a forma como a comunidade 

educativa tem sabido lidar com a atual situa-

ção da pandemia, empenhando-se na imple-

mentação cuidadosa do Plano de Contingên-

cia, o que se deve à colaboração de todos os 

seus elementos. A este respeito foi, por una-

nimidade, expresso um voto de louvor a to-

dos os assistentes operacionais, pelo exce-

lente trabalho que desenvolvem diaria-

mente, cuidando da desinfeção constante 

dos espaços, cumprimento de regras, acom-

panhamento de alunos, sua orientação e su-

pervisão. Cuidam assim de toda a comuni-

dade educativa. 

Assuntos 

 Leitura e aprovação da 

ata da reunião anterior. 

 Análise do relatório do 

Plano Anual de Ativida-

des 2019-2020. 

 Plano Anual de Ativida-

des 2020-2021. 

 Linhas orientadoras 

para a elaboração do or-

çamento e planea-

mento/ execução das 

atividades no domínio 

da Ação Social Escolar. 

 Outros assuntos. 

 

Foi solicitado à conselheira representante da 

Câmara Municipal que transmitisse à verea-

ção a preocupação com o atraso na transfe-

rência das verbas destinadas às despesas com 

fotocópias no 1º ciclo, devido às dificuldades 

que esta situação tem acarretado.  

O conselheiro João Pires, na qualidade de Pre-

sidente da Junta de S. Lázaro, ressalvou a co-

laboração que existe entre todos os assisten-

tes operacionais da componente letiva e os da 

componente não letiva (AAF), dos jardins de 

infância de S. Lázaro e Fujacal e que muito 

contribui para o sucesso da implementação 

das medidas de contingência e o normal fun-

cionamento destas instituições. 

 

Foi enaltecido o esforço da autarquia pela 

quantidade e qualidade dos assistentes opera-

cionais que recrutou para o Agrupamento. 

 

A toda a comunidade, o Presidente deste Con-

selho desejou Boas Festas. 

 

 

 

       O Presidente do Conselho Geral 

Domingos Bacelar de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas André Soares 

Boletim do Conselho Geral 

Reunião de 16 de dezembro de 2020 
 

 

Presenças 

Estiveram presentes catorze 

conselheiros.  

A reunião foi realizada em re-

gime de videoconferência, no 

cumprimento do plano de 

contingência COVID-19. 


