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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA 

 

 

Ordem de trabalhos: 
 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior. 
Ponto 2 – Aprovação da Carta de Missão da Diretora. 
Ponto 3 – Aprovação de documentos vários e estruturantes do Conselho Geral. 
Ponto 4 – Lançamento do ano letivo 
Ponto 5 - Informações. 
Ponto 6 – Outros assuntos e deliberações. 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior: 
 

• Foi aprovada a ata da reunião do dia 22 de julho de 2021 por todos os elementos do Conselho Geral, com 
direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião. 

Ponto 2 – Aprovação da Carta de Missão da Diretora. 
 

• Foi apresentada, pela Diretora, a sua Carta de Missão, a qual foi validada por todos os elementos do Conselho 
Geral, com direito a voto, que estiveram presentes na reunião. 

Ponto 3 - Aprovação de documentos vários e estruturantes do Conselho Geral.  

• Foram apresentados, pela Presidente do Conselho Geral, os seguintes documentos estruturantes inerentes a 
este órgão: 
1 - Proposta de Plano de Ação do CG - 2021-2022; 
2 - Proposta de Regimento do Conselho Geral ATB23 - 21-25; 
3 - Linhas orientadoras do planeamento e execução, pela Diretora, das atividades no domínio da ação social 
escolar; 
4 - Critérios de participação em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 
5 - Linhas Orientadoras para elaboração de orçamento 2022. 
 

• Todos os documentos acima referidos foram alvo de análise, discussão e aprovação por todos os elementos 
do Conselho Geral, com direito a voto, que estiveram presentes na reunião. 

Ponto 4 – Lançamento do ano letivo 
 

• No âmbito do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, neste ano letivo, e à semelhança do 
ano letivo transato, o Agrupamento será contemplado com duas técnicas educativas: uma Psicóloga e uma 
Animadora Social. 

• O Agrupamento tem, no presente ano letivo, 61 turmas, distribuídas pelos ciclos de ensino da seguinte forma: 
7 grupos no Pré-Escolar; 23 turmas no 1.º Ciclo; 5 turmas no 5.º ano; 7 turmas no 6.º ano; 6 turmas no 7.º 
ano; 6 turmas no 8.º ano; e 7 turmas no 9.º ano. 

• O ensino ocorre em regime presencial, nos seguintes termos: na Educação Pré-escolar e no 1.º ciclo - das 9h 
às 12h e das 14h às 16h; no 2.º ciclo e 3.º ciclos, tal como estabelecido nos últimos Conselho Pedagógico e 
Conselho Geral, auscultou-se a saúde pública relativamente à possibilidade de se alterar a mancha letiva 
estabelecida para o horário escolar. Assim, pôde considerar-se a possibilidade de rever os horários no que 
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concerne ao términus das aulas no 3.º ciclo, encontrando-se a equipa de horários, neste momento, a analisar 
a possibilidade de aumentar a mancha horária no turno da manhã, permitindo que algumas turmas iniciem 
às 8h e terminem o dia letivo às 16:30h. Foi aprovado, neste contexto, que vai ser dado acesso aos alunos do 
3.º ciclo, sempre que possível, a salas específicas, em relação a disciplinas como CN e FQ, com vista à 
salvaguarda da prática laboratorial para este alunos. 

• O Plano de Contingência do Agrupamento mantém-se, estando apenas a ser revisto em algumas 
particularidades, no que concerne à operacionalização técnica do mesmo, de acordo com as normas da DGS. 

• A informação a disponibilizar aos encarregados de educação no âmbito do lançamento do ano escolar vai ser 
disponibilizada na página do Agrupamento e será enviada para todos os alunos/EE via e-mail. 

• Foi aprovado, no Conselho Pedagógico de dia 06 de setembro, uma retificação ao documento Critérios para 
a Constituição de Grupos e Horários, do qual este órgão tomou conhecimento e validou. 

Ponto 5 - Informações. 
 

• A cerimónia de entrega de Prémios Rainha Maria Sofia de Neuburgo realizar-se-á no dia 18 de outubro. 
Relembra-se que este ano há a considerar 8 propostas: 4 de 2.º ciclo e 4 de 3.º ciclo, não se tendo registado 
nenhuma no 1.º ciclo. 

• A Plataforma digital Escola ON, em uso no nosso Agrupamento, deverá continuar a ser usada, embora se 
esteja a analisar a sua viabilidade financeira. 

Ponto 6 – Outros assuntos e deliberações. 
 

• Foi apresentado e aprovado por todos os elementos do Conselho Geral o nome do assessor de Direção 
proposto pela diretora: o docente Joaquim Completo. 

• A Diretora referiu que o Agrupamento regista, neste momento, docentes não colocados nos grupos 100 
(Pré-Escolar); 110 (1.º ciclo); (260 (Ed. Física); 400 (História – 3.º ciclo); 420 (Geografia);500 (Matemática – 
3.º ciclo), 520 (Ciências Naturais); 550 (TIC) e 910 (Educação Especial).   

• A representante do Município referiu que, após reunião de Câmara, foram decididas as seguintes medidas: 
 

. colocação de todos os professores das AEC’s foram asseguradas; 

. manutenção da nutricionista para ajudar/ monitorizar a elaboração de ementas no 1º CEB/JI e manter o 
projeto da fruta escolar no 1º CEB e JI; 
· a atribuição de um subsídio no valor de 10€ para material escolar por aluno, tanto para o 1º CEB como para 
o Pré-Escolar, que será entregue aos Agrupamentos em 2 tranches (1ª tranche para o Agrupamento de 
Atouguia no valor de 2.440€ - total 4.180€); 
. a atribuição de um subsídio no valor de 5€ para complemento dois recursos materiais necessários à 
dinamização das AEC; 
. manutenção das AAAF (Atividades de animação e apoio à Família), mas os CAF (complementos de apoio à 
família), enquanto houver os constrangimentos de se funcionar em “bolha”, só serão realizados no período 
do almoço; 
· continuação do protocolo com a AJP (Associação Juvenil de Peniche) para a dinamização das atividades no 
âmbito da CAF, AAAF e OTL; o protocolo com o Sporting Clube da Estrada terá prosseguimento para apoiar 
o serviço de refeições, bem como o apoio financeiro à União Desportiva e Cultural de São Bernardino para o 
transporte, como até aqui. 
· prossecução dos Projetos ECOVALOR, GERAÇÃO AZUL, ESCOLA AZUL, “AICE” (Associação internacional das 
cidades educadoras) E SABER NADAR, se bem que este último projeto (“Saber Nadar”) está condicionado 
pela obrigatoriedade da turma-bolha; 
· aprovação dos circuitos especiais de transporte e dos passes do ensino secundário, que até agora era 
comparticipados com 50% e passarão a ser comparticipados a 100%. 

• Alguns docentes do 1.º ciclo manifestaram o seu desagrado perante a situação deficitária em que se encontra 
o parque informático nas várias escolas do Agrupamento, mencionando também a falta de um técnico 
informático a quem possam recorrer. Em resposta, a representante do Município referiu que iria reportar 
superiormente esta situação e solicitou uma lista de escolas onde ocorrem as situações mencionadas pelos 
docentes. 
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• Questionada pelo representante da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia acerca do que já foi feito em 
relação ao estado de conservação do Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento, a representante do 
Município acrescentou que essa questão já tinha sido respondida na reunião anterior e reiterou que com a 
transferência de competências, a situação se encontrava em análise e que só após a celebração dos contratos 
de execução das obras se realizarem é que se poderiam adiantar mais informações. Mencionou também que 
se aguarda para breve a retirada de amianto das escolas do Agrupamento. 

 

 

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 07 de setembro 

de 2021. 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 

 


