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CONSELHO GERAL  
MIN UTA DE ATA – RE UNIÃO N.º 9  

Aos 28 dias do mês de julho de 2020, pelas 18:00, reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 

Santiago do Cacém (AESC), por videoconferência, para dar cumprimento à Ordem de Trabalhos que abaixo se 

elenca. 

1. Informações;   

2. Análise e aprovação da ata da reunião n.º 8; 

3.  Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no domínio da 
ação social escolar (2020/2021); 

4.  Balanço da consecução das atividades/compromissos estratégicos do Diretor;  

5.  Apreciação e aprovação do relatório final de execução do Plano Anual de Atividades (2019/2020);  

6.  Pronunciamento sobre os critérios de organização dos horários e organização do próximo ano letivo.  

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representantes do Pessoal Docente – Anabela Gonçalves, Dina 

Rodrigues, Fernanda Lourenço, José Rui Ferreira, Maria Isabel Silva e Sandra Ruivo; representantes do Pessoal não-

Docente – Ana Maria Henriques e Sara Costa; representantes dos Pais e Encarregados de Educação – Carla Breu, 

Célia Soares, Helena Soares e Lénia Gil; representante do Município – Isabel Contente; representantes da 

Comunidade Local –  Mafalda Abrunhosa (em substituição de Álvaro Pinto) e Isabel Pereira; Diretor – Manuel Mourão. 
 

De acordo com a ordem de trabalhos estabelecida, as informações/deliberações tomadas foram as que se seguem: 
 

1. A Presidente informou os presentes que a comissão especializada responsável pelo acompanhamento dos 

demais órgãos de administração e gestão decidiu não elaborar o balanço final, uma vez que não existe 

documentação para fazer um balanço com os mesmos indicadores do relatório intermédio, pelo que a 

análise e as conclusões não seriam articuladas. O Diretor informou que as turmas para o ano 2020/2021 

ainda não foram validadas pelos serviços superiores. Referiu que o Projeto de Inovação foi aprovado e 

será aplicado no próximo ano letivo, embora com algumas alterações. O ano letivo será organizado em 

dois semestres (com 3 momentos de avaliação formativa e 2 de avaliação sumativa). Mais informou, 

dizendo que já está a ser reorganizado o espaço onde decorrem as aulas de Educação Visual para dar lugar 

à Oficina das Artes, tendo sido já recebido o apoio financeiro para o projeto. Referiu, por fim, que ainda 

não há indicações concretas da tutela sobre as atividades de Educação Física e do Desporto Escolar. 

2. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes na respetiva reunião. 

3.  O documento com a definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das 

atividades no domínio da ação social escolar (2020/2021) foi aprovado por unanimidade. Este documento 

será divulgado no site oficial do Agrupamento. 

4.  O Diretor fez o balanço possível, à data, dos compromissos e objetivos da sua Carta de Missão.  

5.  O relatório final de execução do Plano Anual de Atividades do Agrupamento foi apreciado e submetido a 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade.  

6.  O Conselho Geral pronunciou-se favoravelmente sobre os critérios de organização dos horários e 

organização do próximo ano letivo, muito embora tenha manifestado várias preocupações e reservas em 

relação a um ano letivo que se prevê muito difícil, situação agravada pelas orientações da tutela tão pouco 

atempadas e pouco explícitas.O documento analisado será disponibilizado no site oficial do Agrupamento. 
 

 

_____________________________ _____________________________ 

(Fernanda Lourenço) (Anabela C. Alves Gonçalves) 

A Secretária A Presidente 


