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Tomada de posse 

• Por impossibilidade de participação 

nas duas reuniões anteriores toma-

ram posse Isabel Maria Pinto Ferreira, 

na qualidade de representante do 

pessoal não docente, e Luís Filipe 

Paiva Mota Pedroso, na qualidade de 

representante do município. 

• Em conformidade com a decisão to-

mada por este Conselho Geral em seis 

de maio do corrente ano civil, tomou 

posse como diretora do Agrupamento 

de Escolas André Soares, Maria da 

Graça Martins Pereira de Moura. 

 

Regimento interno do Conselho Ge-
ral 

Depois de analisada a proposta apresen-
tada pelo presidente, o Conselho Geral 
aprovou, por unanimidade, o seu regi-
mento interno, que ficará disponível na 
página da Internet do Agrupamento de 
Escolas. 

 

Situação dos estabelecimentos do 1º 
ciclo 

Em função das queixas de alguns encar-

regados de educação relativamente a ca-

rências dos estabelecimentos de ensino 

do 1º ciclo e depois do presidente do 

Conselho Geral ter reunido com esses 

encarregados de educação, foi solicitado 

aos coordenadores de estabelecimento 

uma descrição dos problemas. Assim, foi 

elaborada uma lista de aspetos a corrigir 

que foi presente a este conselho. Depois 

de analisada e dada a urgência na resolu-

ção dos inúmeros problemas elencados, 

a conselheira que representa o município 

comprometeu-se a fazer chegar aos ór-

gãos camarários a referida lista. 

Assuntos 

1. Tomada de posse dos con-

selheiros ausentes nas reu-

niões anteriores. 

2. Tomada de posse da Dire-

tora do Agrupamento, Ma-

ria da Graça Moura. 

3. Aprovação do regimento in-

terno do Conselho Geral. 

4. Situação dos estabeleci-

mentos do 1º ciclo. 

5. Orientações para o próximo 

ano letivo. 

6. Plano de contingência 

COVID19 para o próximo 

ano letivo. 

7. Outros assuntos. 

 

 

Agrupamento de Escolas André Soares 

Boletim do Conselho Geral  

 

Orientações para o próximo ano le-
tivo 

A diretora apresentou o Plano de Estudos 

e de Desenvolvimento do Currículo 

(PEDC) para o ano letivo 2021/2022 ema-

nado do Conselho Pedagógico, para apro-

vação no Conselho Geral. Depois de aná-

lise aprofundada e justificação das opções 

tomadas o mesmo foi aprovado por una-

nimidade. 

 

Plano de Contingência COVID19 para 
o próximo ano letivo. 

Não sendo presentemente possível pre-
ver a situação pandémica que se sentirá 
durante o primeiro período letivo, deci-
diu-se manter em vigor o plano atual o 
qual será readaptado em função das ori-
entações emanadas da Direção Geral de 
Saúde. 
 

Outros assuntos 

Fruto da grande procura de inscrições que 

se faz sentir na EB1 de São Lázaro foi 

equacionada a constituição de mais uma 

turma do 1º ano. Analisado o impacto na 

estrutura da escola deste acréscimo popu-

lacional, este Conselho entende que estão 

reunidas as condições para criação e bom 

funcionamento desta nova turma. 

       O Presidente do Conselho Geral 
Domingos Bacelar de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


