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CONSELHO GERAL  
MINUTA DE ATA –  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 1 

 

Aos 16 dias do mês de junho de 2021, pelas 18:15, 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. Tomada de posse da Conselheira representante do pessoal docente – Anabela Silva; 

3. Análise e aprovação da adenda ao Plano de Inovação (2021/2022). 
 

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

Rodrigues, Fernanda Lourenço, José Rui Ferreira e Maria Isabel Silva; representantes do Pessoal não-Docente – Ana 

Maria Henriques e Sara Costa; representantes dos Pais e Encarregados de Educação – Carla Breu, Célia Soares, Helena 

Soares, Lénia Gil e Rui Malveiro; representantes da Comunidade Local – Inês Almeida e Isabel Pereira; representantes 

do Município – Isabel Contente e Robertina Pinela; representante dos Alunos – Mariana Gomes; Diretor – Manuel 

Mourão. 
 

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

1. A Presidente informou que participou, com o senhor Diretor, numa sessão de esclarecimento, dinamizada 

pela DGAE, sobre avaliação de desempenho docente, no dia 08.06.2021. Referiu ainda que esteve 

presente na reunião dos membros da direção com os representantes dos Pais e Encarregados de Educação 

no dia 17.05.2021, não podendo estar presente em reunião similar, marcada para o dia 20.05.2021, por 

dificuldades técnicas.  

Mais informou que, no dia 24 de março, deu entrada nos serviços administrativos do Agrupamento um 

recurso sobre avaliação de desempenho docente dirigida à Presidente do Conselho Geral. Depois de 

desenvolvidos todos os procedimentos legais sobre esta matéria, a Presidente do Conselho Geral emitiu 

despacho homologatório no dia 30 de abril. O senhor Diretor foi notificado e o/a recorrente informado/a 

sobre o teor deste despacho. 

O senhor Diretor informou que no dia 18.06.2021, a partir das 17:00, a Associação de Estudantes levará a 

cabo um evento no qual se entregarão faixas e diplomas aos finalistas de 12.º ano. Esta iniciativa tem o 

apoio total da Direção. Referiu ainda o senhor Diretor que o Agrupamento terá de elaborar o Plano 

2021/2023 Escola +, a entrar em vigor em setembro próximo, sobre a recuperação das aprendizagens. 

Relativamente à rede escolar, o senhor Diretor recebeu ontem informação da tutela sobre esta matéria, 

sublinhando que, provavelmente, haverá redução de turmas, exceto no 1.º ciclo. Por fim, informou que 

está a decorrer um concurso para contratação de quatro assistentes operacionais. 

2.  A Conselheira Anabela Silva não pode estar presente nesta reunião, pelo que a sua tomada de posse terá 

lugar na próxima reunião. 

3.  Depois de analisada a adenda ao Plano de Inovação e esclarecidas as questões colocadas pelos 

Conselheiros ao senhor Diretor, o documento foi aprovado com 11 votos a favor, 6 abstenções e zero 

votos contra.  
 

 

_____________________________ _____________________________ 

(Fernanda Lourenço) (Anabela C. Alves Gonçalves) 

A Secretária A Presidente 


