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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA 

 

Ordem de trabalhos: 
Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior. 
Ponto 2 – Plano de Contingência do Agrupamento. 
Ponto 3 -  Informações;  
Ponto 4 - Outros assuntos e deliberações. 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior 

• Foi aprovada a ata da reunião anterior, referente ao dia 16 de dezembro de 2020, por todos os 
elementos do Conselho Geral, com direito a voto, que estiveram presentes nas referidas reuniões. 

Ponto 2 – Plano de Contingência do Agrupamento 
 

• Com base no documento de reflexão (Plano de Contingência) para o regime não presencial elaborado e 
discutido em sede de departamento, foram aprovadas e/ou revalidadas as seguintes medidas, 
explanadas no referido documento: 

     . Utilização da plataforma Escola-On, para apoio ao processo de ensino-aprendizagem e comunicação: 
      - a utilização desta plataforma de apoio ao ensino aprendizagem e comunicação é obrigatória; 

   - todas as atividades e videoconferências devem ser feitas a partir da mesma, não se devendo enviar 
convites para plataformas de videoconferência, através de e-mail. Antes de ser utilizada, deve ser 
feita experimentação prévia da plataforma escolhida para videoconferência. Aconselha-se a utilização 
da plataforma ZOOM ou Google Meet, com inserção da respetiva hiperligação na Escola-On. Na 
disponibilização de links para reuniões Zoom ou Google Meet deve ser sempre indicado o código de 
acesso, para os alunos que usam tablet ou telemóvel para o efeito;  

  - na Escola-On são disponibilizados recursos de apoio e atividades; são disponibilizados recursos de 
outras plataformas (ex: Escola Virtual, Aula Digital, Liveworksheets, Padlet, Smore…), pelo que  o 
acesso às mesmas deve ser sempre feito pela plataforma do Agrupamento. Desta forma garante-se 
que os alunos acedam, apenas, a uma única plataforma; 

        - será estabelecido um Plano de trabalho a comunicar através da Escola-On, em documento aprovado 
para o efeito;   

 

• A participação dos alunos em sessões síncronas e o cumprimento de tarefas, em aulas síncronas e em 
momentos assíncronos, decorrerá conforme a seguinte distribuição semanal, aprovada por 
unanimidade em Conselho Pedagógico: 
 
 

 
 
        - Pré-escolar  - dois momentos síncronos semanais; 
 
 
 

CONSELHO GERAL 
Ano letivo: 2020/2021 

Data: 03/02/2021 Sala: on-line (ZOOM) 

Ata n.º 5 em Minuta Hora: 18:30h Presidente: Ana Paula Rodrigues 

      Nos termos e para os efeitos do artigo 34º, do Código do Procedimento Administrativo, foram 
aprovadas a ata e as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento a ata em 
minuta: 
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        - 1.º Ciclo: 

Áreas/Atividades Síncronas 

Professor Titular Diariamente 

Inglês 2 (Cumpre horário) 

EMRC 1 (semanal) 

AEC 1 (semanal, por cada AEC) 

Sala de Estudo 
- Matemática - De acordo com horário de Coadjuvação; 

- Inglês - disponibilização de recursos e uso autónomo, pelos alunos; 

Grupos de 
Aprendizagem 

Em horário diferenciado do Prof. Titular em horário a definir, em dinâmica, no 
qual todos os alunos podem beneficiar do grupo de aprendizagem 

      

  -  2.º e 3.º Ciclos: 

Síncronas - distribuição semanal 

Área Disciplinar 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Português 1+1+1 
7.º/9.º Ano -  1+1 +1 

8.º Ano - 1+1 

Inglês 1+1 1+1 

Francês ------- 
7.º Ano - 1+1 

8.º/9.º Ano - 1 

HGP 1+ 1 ------- 

História ------- 
7.º e 8.º = 1+1+1 

9.º= 1+1 

Geografia ------- 
7.º e 8.º = 1+1+1 

9.º= 1+1 

Cidadania e Desenvolvimento 1 1 

Matemática 1+1+1 
8.º/9.º Ano – 1+1+1 

7.º Ano – 1+1 

Ciências Naturais 1+1 1+1 

Físico-Química ------- 1+1 

Educação Musical/Música 1 1 

Educação Visual 1 1 

Educação Tecnológica 1 ------- 

Educação Física 1+1 1+1 

TIC 1 1 

Oferta Complementar 5.º/6.º Ano - 1 8.º Ano - 1 

EMRC 1 1 

 

• No sentido de garantir o foco e a metodologia de trabalho, os alunos são orientados e cumprem tarefas  
durante as sessões síncronas, a agendar no horário correspondente à matriz do horário presencial da 
turma. Nos momentos assíncronos o docente está disponível para apoiar e acompanhar os alunos na 
realização de tarefas. Estes momentos devem ser particularmente valorizados para o esclarecimento 
de dúvidas, promover feedback constante, estímulo ao trabalho autónomo, trabalho colaborativo, 
nomeadamente através da utilização de salas simultâneas, entre outras estratégias; 

• O número de horas síncronas e assíncronas é adequado à carga horária regular de cada disciplina. As 
aulas síncronas, desta forma, ocorrem de acordo com o horário da disciplina no regime presencial, 
salvaguardando a presença de momentos síncronos, às diferentes disciplinas, sempre que a disciplina é 
lecionada. 
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• Os momentos síncronos ocorrem em videoconferência, e dentro da plataforma do Agrupamento 
(Escola-On); 

• A falta de assiduidade aos momentos síncronos é registada no INOVAR; 

• A avaliação formativa e/ou sumativa a realizar é adaptada ao regime não presencial, com a utilização 
de instrumentos adequados e previstos nos critérios de avaliação. Das atividades/trabalhos realizados é 
dado feedback formativo aos alunos; 

• Estabelecimento e funcionamento de Medidas de Promoção do Sucesso Educativo: 
- Sala de Estudo - 1.º Ciclo (nos 1.º e 2.º Anos - Grupos de Aprendizagem; nos 3.º e 4.º Anos - Grupos de 
Aprendizagem e Sala de Estudo de Matemática e Inglês); 

• Sala de Estudo - 2.º e 3.º ciclos (Português, Matemática, Inglês e Francês já estão na Escola-On, 
podendo ser acrescentadas outras). Nestas salas (em todos os ciclos) são disponibilizados 
materiais/recursos, promovendo-se o estudo autónomo. Pode haver lugar a sessões síncronas ou 
assíncronas (fóruns), entre outros; 

• Na Sala de Estudo do 1.º Ciclo, o horário é desfasado do horário do professor titular. No caso dos 
professores em coadjuvação de Matemática, esta é convertida em sala de estudo, devendo, no 
entanto, o trabalho continuar a ser realizado em trabalho colaborativo com o professor titular; 

• Apoio Direto - os professores de Educação Especial continuam a acompanhar os alunos em apoio 
direto, durante as aulas em que, no horário regular, já prestavam apoio em Regime Presencial. Para o 
efeito podem ser criadas salas simultâneas, administradas pelo docente titular da disciplina/turma, nas 
quais estes docentes trabalham com os seus alunos; 

• Coadjuvação no 2.º e 3.º Ciclo nas diferentes áreas disciplinares - os professores continuam a 
acompanhar os alunos em apoio direto, durante as aulas em que, no horário regular, já prestavam 
apoio em Regime Presencial. Para o efeito podem ser criadas salas simultâneas, administradas pelo 
docente titular da disciplina/turma, nas quais estes docentes trabalham com os seus alunos; 

• Apoio Tutorial Específico - ocorre em momentos síncronos, no mesmo horário do regime presencial. O 
acesso é feito na Escola-On, dentro da “Sala EMAEI (Acesso a alunos)”; 

• Apoio Tutorial Geral - ocorre em momentos síncronos, no mesmo horário do regime presencial. O 
acesso é feito na Escola-On, dentro da “Sala EMAEI (Acesso a alunos)”; 

• Apoio Educativo PLNM - realização de sessões síncronas, no cumprimento do horário habitual. O acesso 
é feito na Escola-On, dentro da “Sala EMAEI (Acesso a alunos)”; 

• Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário (PDPSC) - Tem sala própria na Escola-On. Nela 
são disponibilizados materiais/atividades, fóruns ou outros. As técnicas - Psicóloga e Animadora 
cultural - dão suporte à escola de Acolhimento. Sempre que necessário, a Psicóloga, no âmbito deste 
plano, pode apoiar alunos desprotegidos, no âmbito da necessidade de apoio psicológico, dado de 
forma remota; 

• SPO - em regime não presencial funciona na Sala EMAEI (Acesso a alunos). São disponibilizados 
atendimentos à distância, previamente agendados e articulados entre os diferentes técnicos, o aluno e 
o encarregado de educação. Deve ser assegurado apoio psicológico em regime presencial, nas 
situações em que tal se considere mais adequado. A Orientação Escolar no 9.º Ano decorre em sessões 
síncronas, agendadas e articuladas entre o SPO e o Coordenador Pedagógico, nos momentos de CP-
Alunos. 

• Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) - As terapias decorrem conforme horário habitual, em formato 
remoto ou presencial, dependentemente dos alunos acompanhados se encontrarem em escola de 
acolhimento ou em ensino à distância. Os apoios que ocorrem em momentos síncronos, são feitos 
através da Escola-On, na “Sala da EMAEI”; 

• Mentoria - em funcionamento na Escola-On;  

• Português+/Matemática+ -  (9.ºano) - ocorre em momentos assíncronos, com atribuição de tarefas e a 
promoção do trabalho autónomo e autorregulação por parte dos alunos. O acesso a esta medida é 
feito através da Sala de Estudo do 9.º Ano; 

•  Espaço-Bússola – ocorre conforme o regulamento do regime presencial, contudo a ocorrer em regime 
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on-line; 

• Alunos com medidas seletivas e adicionais, previstas no DL 54/2018: o apoio aos alunos para quem 
foram mobilizadas medidas adicionais, deve ser assegurado em regime presencial; 

• Para os alunos com medidas seletivas, que mostrem mais fragilidades e se se considerar mais 
adequado o trabalho em regime presencial, os mesmos devem comparecer na escola, para usufruir de 
apoio e acompanhamento; estes alunos são acompanhados por professores de educação especial; 

• Biblioteca Escolar - presta serviço aos alunos que se encontram em regime presencial na escola de 
acolhimento. No regime não presencial articula com docentes e alunos, através da Escola-On; 

• Alunos em regime presencial: o apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais é 
assegurado em regime presencial; 

• Para os alunos beneficiários da Ação Social Escolar, em risco ou perigo, sinalizados pela Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens, para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e 
não presencial, as atividades são efetuadas na escola de acolhimento. Estes alunos são acompanhados 
na escola por técnicas do PDPSC, técnicos de AEC, professores de apoio educativo do 1.º ciclo, 
professores do 1.º ciclo abrangidos pelo Artigo 79.º com dispensa total da componente letiva e outros 
que se considerem necessários; 

• Alunos cujos EE peçam acolhimento, de acordo com o estabelecido na Portaria 97/2020 - o apoio a 
alunos realizado em regime presencial, carece de autorização dos respetivos encarregados de 
educação; 

• Equipamento informático e acesso à internet - o equipamento informático, bem como a conectividade, 
necessários à implementação do regime não presencial, serão assegurados, em primeiro lugar, pelo 
Ministério da Educação, pela Autarquia e, se necessário, pela Escola. Todo o equipamento informático, 
e respetiva conectividade constituem propriedade da Escola e será emprestado por esta aos alunos e 
professores que dele necessitem, mediante a assinatura de termo de responsabilidade e de acordo 
com a disponibilidade, dando-se preferência aos alunos com maior vulnerabilidade 
social. A recolha de dados sobre equipamentos eletrónicos, conectividade e acompanhamento por 
adultos em caso de E@D está a ser feita pelos professores titulares e coordenadores pedagógicos, em 
articulação com a Direção; 

• Cumprimento do Regulamento Interno - os alunos estão obrigados ao cumprimento do Regulamento 
Interno do Agrupamento e da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, nomeadamente ao cumprimento do 
direito/dever de assiduidade; 

• Prevê-se que o Passaporte para o Sucesso, no âmbito do Plano de Inovação, funcione na plataforma 
Escola-ON, com a atribuição de medalhas/selos e a validação das competências do Perfil dos Alunos, 
desenvolvidas pelos mesmos. 

Ponto 3 - Informações 
Foi referido ao Conselho Geral o seguinte: 

• as reuniões de avaliação de 1.º semestre irão ocorrer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, de acordo com 
o calendário aprovado em Conselho Pedagógico; 

• no que concerne às reuniões intercalares de 2.º semestre, e agora por nos encontrarmos com um prazo 
mais dilatado para os procedimentos necessários a eventuais mudanças, vamos proceder ao pedido de 
alteração junto da Tutela, indicando como novas datas os dias 19 e 20 de abril, ficando, no entanto, 
salvaguardado que a aplicação da alteração só ocorrerá, mediante autorização prévia. Esta proposta foi 
aprovada por unanimidade por todos os elementos Conselho Geral com direito a voto, que estiveram 
presentes. 

• Plano de Inovação - neste momento encontramo-nos a proceder a alterações aos horários do 2.º 
Semestre; 

• Refeições: foram solicitados 45 pedidos de entrega de refeições, a maioria entregue ao domicílio; 

• Orçamento participativo - está a decorrer, até ao dia 26 de fevereiro, o processo formal de 
apresentação de propostas de intervenção no âmbito do orçamento participativo. A votação decorrerá, 
em formulário Google, on line, durante a semana entre os dias 22 a 26 de março; 

• Erasmus+ KA2 “Blue Schools” - a última mobilidade decorre entre os dias 24 e 28 de maio e é 
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organizada pelo ITI S.Cannizzaro Catania, na Sicília. Dependentemente da situação pandémica, esta 
mobilidade pode decorrer em formato online ou presencial. Os restantes trabalhos continuam a 
decorrer conforme o estipulado - Guide for teachers e Learning Resources for Students. Brevemente 
será dado a conhecer o sítio do projeto 

Ponto 4 – Outros assuntos e deliberações 

• A Diretora informou que já se procedeu ao levantamento do número de alunos do Agrupamento que 
precisam de equipamento informático, desde o primeiro ciclo ao terceiro ciclo (cerca de 130 alunos). 
Alguns destes também necessitam de conectividade (apenas cinco).  

• A partir do dia 8 de fevereiro já teremos 52 alunos em Escola de Acolhimento (desde o desde o 
primeiro ciclo ao terceiro ciclos). 

• O Agrupamento encontra-se a preparar a aplicação do Plano de Contingência ao processo da Escola de 
Acolhimento, no que concerne à garantia da segurança da comunidade escolar. O número de 
elementos da comunidade educativa, bem como a forma como se desenvolverá o trabalho será 
encaminhado e atualizado, fornecendo-se essa informação às autoridades de Saúde Publica no sentido 
articular o Plano de Contingência com aquela entidade.  

• Durante esta semana, têm ocorrido sessões diárias de formação de capacitação dos docentes do 
Agrupamento, no que concerne à gestão e utilização da Escola-On, nas quais têm participado um 
número significativo de docentes (entre 96 e 100) docentes em cada sessão. 

• Na próxima semana, no dia 11 de fevereiro, realizar-se-á uma sessão de capacitação, no âmbito da 
Escola-On, direcionada aos Encarregados de Educação de alunos do 2.º e 3.º ciclos, pelas 16 horas; no 
Pré-Escolar e 1.º ciclo ocorrerá pelas 18 horas. 

• Entre os dias 10 e 12 de fevereiro, no âmbito da cidadania digital e a propósito da comemoração do dia 
da “Internet mais segura” (este ano será no dia 9 de fevereiro) os alunos, desde o 1.º ciclo até ao 3.º, 
serão convidados a participar em sessões de sensibilização diferenciadas por público-alvo; os seus 
Encarregados de Educação também se poderão juntar a esta iniciativa. Estas sessões de sensibilização, 
serão promovidas pela GNR, em parceria com a Microsoft. A divulgação e o acesso a estas sessões 
serão feitos pelo e-mail institucional do Agrupamento. 

• O representante da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia perguntou se a questão da iluminação 
exterior à escola sede já se encontrava resolvida, ao que lhe foi respondido pela representante do 
Município que ainda não tinha sido possível. Contudo disse que ia apurar os motivos, mas que poderia 
estar relacionado com o contexto de Covid-19. 

• Foi ainda questionado, por aquele primeiro representante da comunidade local, se o Agrupamento 
dispunha de equipamento informático suficientes para disponibilizar aos alunos em E@D, ao que lhe 
foi respondido que não. A representante do município referiu que a distribuição do equipamento 
informático previsto pelo Plano de Transição Digital obedece a prioridades, nomeadamente, 
privilegiando-se as Escolas que se encontram ao abrigo do Programa Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária, que não é o caso do nosso Agrupamento. 

 

 

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 03 de 

fevereiro de 2021. 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 
 

 
 


