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MINUTA DE ATA 
Aos 22 dias do mês de outubro de 2020
Santiago do Cacém (AESC), por videoconferência,
elenca. 

1. Informações;   
2. Análise e aprovação da ata da reunião 
3. Apresentação e aprovação do cronograma de trabalhos do Conselho Geral (2020/21);
4. Análise e aprovação do regulamento eleitoral e do cronograma para

Alunos; 
5. Designação da comissão de acompanhamento do processo eleitoral para a eleição do repre

Alunos;   
6. Análise e aprovação das alterações ao Projeto Educativo;

7. Análise e aprovação do Programa de Mentoria do AESC para 2020/2021;

8. Outros assuntos. 

 
Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: 
Rodrigues, Fernanda Lourenço, José Rui Ferreira
Maria Henriques e Sara Costa; representantes dos Pais e Encarregados de Educação
Helena Soares, Lénia Gil e Rui Malveiro
 

De acordo com a ordem de trabalhos estabelecida, as 
 

1. O Diretor prestou informações relativas aos planos de contingência; ao plano específico de Educação 
Física e do Desporto escolar; 
presencial; aos concursos para os técnicos dos cursos profissionais 
últimos, e com início de funções na próxima 2.ª feira); 
tendo o AESC apresentado candidatura nas
“artista residente”. O Agrupamento acabou por adotar esta última área a tempo inteiro.

2. A ata da reunião anterior foi aprovada

3.  O cronograma de trabalhos do Conselho Geral (2020/21)

4.  O regulamento eleitoral e o cronograma relativos à eleição do representante dos Alunos foram aprovados 
por unanimidade. 

5.  Foi designada a comissão de acompanhamento do processo eleitoral para o representante dos Aluno
saber: conselheiros Anabela Gonçalves, Dina Rodrigues e José Rui Ferreira.

6.  As alterações ao Projeto Educativo 

7.  O Programa de Mentoria do AESC para 2020/2021 foi aprovado por maioria.

8.  Abordaram-se assuntos relacionados com o Plano de Inovação, nomeadamente com a não 
implementação da Oficina das Línguas
extraordinária para refletir sobre 

 
 
 
 
 
 

_____________________________
(Fernanda Lourenço

A Secretária 
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CONSELHO GERAL  
MINUTA DE ATA – REUNIÃO N.º 10 

20, pelas 18:00, reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 
, por videoconferência, para dar cumprimento à Ordem de Trabalhos

provação da ata da reunião n.º 9; 

do cronograma de trabalhos do Conselho Geral (2020/21);
Análise e aprovação do regulamento eleitoral e do cronograma para a eleição do representante dos 

Designação da comissão de acompanhamento do processo eleitoral para a eleição do repre

Análise e aprovação das alterações ao Projeto Educativo; 

Análise e aprovação do Programa de Mentoria do AESC para 2020/2021; 

onselheiros: representantes do Pessoal Docente 
José Rui Ferreira e Maria Isabel Silva; representantes do 
representantes dos Pais e Encarregados de Educação

e Rui Malveiro; Diretor – Manuel Mourão. 

rabalhos estabelecida, as informações/deliberações tomadas foram as que se seguem:

prestou informações relativas aos planos de contingência; ao plano específico de Educação 
Física e do Desporto escolar; aos princípios e formatos organizativos para os regimes misto e não

concursos para os técnicos dos cursos profissionais e dos tarefeiros (já selecionados, este 
últimos, e com início de funções na próxima 2.ª feira); ao concurso para alguns técnicos especializados, 

apresentado candidatura nas áreas do Serviço de Psicologia e Orientação e 
”. O Agrupamento acabou por adotar esta última área a tempo inteiro.

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

cronograma de trabalhos do Conselho Geral (2020/21) foi aprovado por unanimidade.
O regulamento eleitoral e o cronograma relativos à eleição do representante dos Alunos foram aprovados 

Foi designada a comissão de acompanhamento do processo eleitoral para o representante dos Aluno
saber: conselheiros Anabela Gonçalves, Dina Rodrigues e José Rui Ferreira. 
As alterações ao Projeto Educativo foram aprovadas por maioria. 

O Programa de Mentoria do AESC para 2020/2021 foi aprovado por maioria. 

relacionados com o Plano de Inovação, nomeadamente com a não 
implementação da Oficina das Línguas. Foi ainda proposto que este Órgão 

para refletir sobre O Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.

_____________________________ _____________________________
Fernanda Lourenço) (Anabela C. Alves Gonçalves

A Presidente
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se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 
Ordem de Trabalhos que abaixo se 

do cronograma de trabalhos do Conselho Geral (2020/21); 
a eleição do representante dos 

Designação da comissão de acompanhamento do processo eleitoral para a eleição do representante dos 

 – Anabela Gonçalves, Dina 
representantes do Pessoal não-Docente – Ana 

representantes dos Pais e Encarregados de Educação – Carla Breu, Célia Soares, 

tomadas foram as que se seguem: 

prestou informações relativas aos planos de contingência; ao plano específico de Educação 
princípios e formatos organizativos para os regimes misto e não-

tarefeiros (já selecionados, este 
concurso para alguns técnicos especializados, 

do Serviço de Psicologia e Orientação e do chamado 
”. O Agrupamento acabou por adotar esta última área a tempo inteiro.  

onselheiros presentes na respetiva reunião. 

foi aprovado por unanimidade. 
O regulamento eleitoral e o cronograma relativos à eleição do representante dos Alunos foram aprovados 

Foi designada a comissão de acompanhamento do processo eleitoral para o representante dos Alunos, a 

relacionados com o Plano de Inovação, nomeadamente com a não 
rgão realize uma reunião 

do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

_____________________________ 
Anabela C. Alves Gonçalves) 

A Presidente 


