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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA 

 

Ordem de trabalhos: 
Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião de 03 de fevereiro. 
Ponto 2 – Aprovação do relatório de contas de gerência. 
Ponto 3 – Informações. 
Ponto 4 - Outros assuntos e deliberações. 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior: 

• Foi aprovada a ata da reunião do dia 03 de fevereiro por todos os elementos do Conselho Geral, com 
direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião.  

Ponto 2 – Aprovação do relatório de contas de gerência. 

• Esteve presente a Coordenadora Técnica dos Serviços Administrativos do Agrupamento com o 
objetivo de prestar informações e esclarecimentos pontuais acerca do documento em discussão. 

• Foi aprovado o documento por todos os elementos do Conselho Geral, com direito a voto, que 
estiveram presentes. 

Ponto 3 – Informações. 
 

• Reuniões de avaliação intercalar – estão a decorrer as reuniões de avaliação intercalar relativas ao 2.º 
Semestre, que estão a ocorrer desde os dias 12 até 29 de abril, após as 17h (no 2.º ciclo) e após as 
19h (no 3.º ciclo). No ensino Pré-escolar irão decorrer no dia 15 de abril, após as 17h:30m; no 1.º ciclo 
ocorrerão entre os dias 19 e 23 de abril, a partir das 17h:45m. 

• Está a decorrer a 1.ª fase de inscrição para as Provas de Equivalência à Frequência do 1.º e 3.º ciclos, 
aos alunos externos ao Agrupamento, de 24 de março a 15 de abril.  Este ano a inscrição é feita 
através da Plataforma Registo PIEPE - Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames - 
(https://jnepiepe.dge.mec.pt/. Esta plataforma está anunciada na nova página do Agrupamento: 
https://www.atb-23.net/ e na Escola-On, na Sala dos Serviços Administrativos. 

• Já se procedeu ao início do lançamento do Plano de Ação do CFAE Centro Oeste, sobre o Plano de 
Transição Digital para as Escolas/Agrupamentos. No dia 13 de abril decorreu uma formação sobre 
"Planos de Transição Digital/SELFIE e PADDE”, direcionada aos membros das equipas PADDE (Plano 
de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas - apenas os elementos selecionados pelas 
direções dos Agrupamentos conhecem bem este documento, mas, a partir de setembro será um 
documento estruturante da ação das escolas) e SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by 
Fostering the use of Innovative Educational Technologies). A SELFIE é uma ferramenta que permite às 
escolas autorrefletirem sobre a utilização que fazem da tecnologia educativa no processo de ensino, 
aprendizagem e avaliação; é personalizável, fácil de utilizar e gratuita, para ajudar as escolas a avaliar 

a sua situação em termos da aprendizagem na era digital. Deste modo, permitirá ao Agrupamento 
poder investir na forma de melhorar e de como utilizar as tecnologias no processo de ensino e 
aprendizagem. Neste sentido, já se procedeu, até ao dia de hoje, à entrega, a título de empréstimo) 
de cerca de 73 computadores (o kit do Programa Escola Digital é constituído por: computador 
portátil e transformador; router wi-fi de um operador da rede móvel (MEO, NOS ou Vodafone); cartão 
SIM; auscultadores com microfone e uma mochila) a alunos do escalão A e B do primeiro ciclo. Este 
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processo irá continuar para os restantes ciclos de ensino, sempre acompanhado de um Auto de 
entrega, responsabilizando aluno, encarregado de educação e Agrupamento. Aos professores, 
também já se procedeu à entrega de kits. Os docentes, no âmbito do Plano de Transição Digital já 
procederam ao Check-In, ferramenta de avaliação da competência digital dos docentes, permitindo-
lhes realizar uma autoavaliação, em termos de proficiência digital, e aos Centros de Formação 
integrar os professores em oficinas de formação organizadas em 3 níveis de proficiência). Estas 
formações irão ocorrer brevemente. O PADDE do nosso Agrupamento será realizado e 
posteriormente aprovado até ao final deste ano letivo, passando a fazer parte do no Projeto 
Educativo. 

• Nova página do Agrupamento – relembra-se o seu endereço eletrónico: https://www.atb-23.net/. 
      Brevemente a mesma passará para o domínio da página antiga (atb23.net). 

• Festa da Leitura - Todas as atividades decorreram de forma muito positiva. Os alunos aderiram com   
muito entusiasmo e participação (nos encontros com escritores e contadores de histórias, nas 
atividades promovidas, como, por exemplo a cesta de poesia, escrita criativa coletiva, as atividades de 
gamificação, com a criação de Escape Rooms, entre outras. Sugere-se a criação de uma montra de 
trabalhos na Escola-On com a exposição dos trabalhos realizados pelos alunos, durante este evento 
de três dias. 

• O Agrupamento vai colaborar no Projeto Adélia - Apoio à Parentalidade Positiva, que está a ser 
desenvolvido pela CPCJ nacional,  com a aplicação de três questionários:  aos alunos do 4.º ao 9.º ano,  
às famílias e à direção. Este inquérito  tem como  objetivo verificar os direitos da criança por   
concelho, para poder desenvolver políticas sociais,  de acordo com a especificidade e necessidade do 
concelho.  O prazo para concluir a aplicação deste questionário será até ao final do mês de abril. Vai 
ser solicitada a colaboração da Associação de Pais para sensibilizar as famílias para a  importância da 
participação no inquérito e irá colaborar na disseminação do inquérito pelas famílias associadas. 

• A Diretora informou que o nosso Agrupamento se encontra a colaborar e a participar na revisão da 
Carta Educativa do Município. 

 

Ponto 4 - Outros assuntos e deliberações. 
 

• Escola-On – sala Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário – aconselha-se aos pais e 

alunos a sua consulta e visionamento de vídeos e atividades sobre Bullying e Cyberbullying, 

dinamizadas pelas nossas técnicas (Psicóloga e Animadora Social) e com a participação dos nossos 

alunos de vários ciclos. 

 

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 14 de 

abril de 2021. 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 

https://www.atb-23.net/

