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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA 

 

Ordem de trabalhos: 
Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião de 14 de abril. 
Ponto 2 – Eleições para o Conselho Geral. 
Ponto 3 – Outros assuntos e deliberações. 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior: 

• Foi aprovada a ata da reunião do dia 14 de abril por todos os elementos do Conselho Geral, com 
direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião.  

Ponto 2 – Eleições para o Conselho Geral. 
 

• Nos termos dos artigos 14.º, 15.º e 49.º do Decreto-Lei n.º13772021, de 2 de julho, que alterou e 

republicou o Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de abril, informa-se que este Conselho Geral terminará o 

seu mandato no dia 13 de junho;  no dia sete de junho proceder-se-á à cerimónia de recondução da 

Diretora para o quadriénio dois mil e vinte e um/ dois mil e vinte e cinco. Assim, é necessário 

calendarizar todo o processo eleitoral respeitante à eleição dos representantes do pessoal docente e 

não docente que constituirá o Conselho Geral no quadriénio referido, com base na legislação 

supracitada, bem como no Regulamento Interno (RI) do Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia e no Regimento deste Conselho Geral.  

• A Presidente do Conselho Geral apresentou um documento em formato digital PPT, informando os 

presentes acerca dos procedimentos formais legais inerentes a todo o processo eleitoral deste órgão 

de direção estratégica do Agrupamento.  

• Ficaram, assim, estabelecidas e aprovadas por unanimidade de todos os que estiveram presentes 

nesta reunião as seguintes deliberações: 

▪ Aviso de abertura do processo eleitoral, cujo ato eleitoral se realizará no dia 14 de junho de 

2021, entre as 9h e as 17h, na escola sede do Agrupamento, com base no regulamento e 

legislação apresentados; 

▪ Aprovação do calendário eleitoral: 

 

 

 

CONSELHO GERAL 
Ano letivo: 2020/2021 

Data: 26/05/2021 Sala: 28 

Ata n.º 8 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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Data Atos Execução Local 

26 de maio 
Aviso de abertura do Processo 
Eleitoral 

Conselho Geral 
Sala 28- Escola 
sede 

4 de junho 
Data-limite para a apresentação 
de listas de candidatura 
(entregues em envelope fechado) 

Presidente da Comissão 
Eleitoral 

secretaria 

7 de junho Divulgação das listas concorrentes 
Presidente da Comissão 
Eleitoral 

Locais reservados 
para o efeito e site 
da escola 

14 de junho 
(entre as 9h 
e as 17h) 

Ato eleitoral 
Docentes e não docentes 
em exercício de funções no 
Agrupamento 

Mesas de voto na 
Escola sede 

14 de junho 
Divulgação e afixação dos 
resultados eleitorais 

Presidente da Comissão 
Eleitoral 

Locais reservados 
para o efeito e site 
da escola 

15 de junho 

Tomada de posse dos novos 
membros do Conselho Geral e 
indicação dos membros da 
comunidade local para cooptação 

Conselho Geral 
Sala 28- Escola 
sede 

 

▪ Nomeação de duas equipas para a comissão eleitoral: uma composta por 3 docentes que 

acompanhará a eleição dos elementos representantes do pessoal docente e uma outra composta 

por 2 elementos do pessoal não docente que também acompanhará a eleição dos elementos 

representantes do pessoal não docente: 

. Equipa de docentes para a Comissão Eleitoral: um representante do 1.º ciclo; um representante 

do 2.º ciclo; um representante do 3.º ciclo. 

- Equipa de não docentes para a Comissão Eleitoral – um representante dos Assistentes Técnicos e 

um representante dos Assistentes Operacionais; 

▪ Aprovação de documentos/formulários inerentes ao processo eleitoral (Lista de docentes 

candidatos; Lista de Não docentes candidatos; Reclamação - REQUERIMENTO (Cadernos 

Eleitorais); Resumo da ata de docentes; Resumo da ata de não docentes) 

▪  Estes documentos serão disponibilizados na Secretaria, junto da Coordenadora Técnica dos 

Serviços Administrativos. 

Ponto 3 - Outros assuntos e deliberações. 
 

• A Diretora informou que o Agrupamento indicou três docentes, no âmbito da avaliação externa, ao 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, relativo ao processo de implementação das 

Aprendizagens Essenciais pelas escolas, protocolizado com a Direção-Geral de Educação, com vista a 

participar na realização de entrevistas em grupo com professores de outras escolas a nível nacional e 

de diferentes níveis de ensino. É de se referir que os docentes selecionados para representar o 
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Agrupamento estão afetos a áreas disciplinares específicas que foram referidas para auscultação (1.º 

ciclo, Humanidades e Línguas). 

• Já foi submetida e aprovada a proposta de Rede Escolar para o ano letivo 2021/2022.  

• Encontram-se abertas as inscrições para o Ensino Articulado da Música, para os alunos que irão 

frequentar o 5.º Ano, no próximo ano letivo. Solicita-se aos professores titulares de 4.º Ano que 

divulguem esta informação junto dos seus alunos. 

• No âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital e no que se refere à disponibilização de 

equipamento individual e conectividade móvel a alunos e a docentes, foram atribuídos todos os 

equipamentos disponíveis do tipo I, para alunos do 1.º Ciclo, num total de 137 equipamentos. 

Também do tipo III, para docentes, foram entregues 54 equipamentos. Neste momento está-se a 

aguardar o envio de equipamentos para os restantes alunos deste nível de ensino, bem como para os 

restantes docentes. Relativamente aos equipamentos de tipo II, para alunos dos 2.º e 3.º ciclos, foram 

atribuídos 183 equipamentos. Todos os equipamentos incluem PC, conectividade móvel, mochila e 

auscultadores com micro.   

• No dia 20 de maio - Dia Europeu do Mar – procedeu-se ao içar da bandeira Eco-Escolas nas 3 escolas 

do AE. Na Escola Básica de Atouguia da Baleia a bandeira foi içada no intervalo das 11h15, com a 

atuação dos Arrufeiros d’Atouguia. Também se realizou a participação de algumas turmas no Webinar 

da ABAE: “O Mar começa aqui… E em ti”. Procedeu-se, também, à distribuição de sinalética sobre 

poupança de água e de energia quer aos alunos, quer pela escola. Neste âmbito, uma das 

representantes dos docentes do 1.º ciclo informou esta assembleia que se realizaram três conselhos 

Eco-Escolas, cada um deles de acordo com as escolas envolvidas do Agrupamento: a escola sede, o 

CEAB e a E.B.1 de Ferrel. Em cada um destes eventos estiveram presentes várias entidades da 

comunidade educativa. Até ao final do ano letivo ainda deverá ocorrer mais um Conselho Eco-Escolas. 

Releva-se que estes eventos tê contribuído acentuadamente para a formação académica dos nossos 

alunos que se têm revelado muito interessados e colaborantes. 

• No dia 21 de maio realizou-se, na Biblioteca Mariano Calado, dois concertos sem público, com 

captação de imagem e áudio, no âmbito do Ensino Articulado da Música, no período da manhã, com a 

participação dos alunos dos 8.º e 9.º anos e no período da tarde com a participação dos alunos dos 

5.º, 6.º e 7.º anos. Esta iniciativa veio suprir a ausência dos concertos presenciais; 

• No âmbito do Projeto Erasmus+ KA2 “Blue Schools”, decorreu o 2.º Webinar, no dia 16 de abril, tendo 

o nosso AE apresentado os recursos para alunos, já elaborados. Também decorreu a competição para 

alunos, tendo sido enviados 11 trabalhos, de alunos dos 7.º, 8.º e 9.º Anos. O nosso Agrupamento 

venceu em duas categorias: ‘Turismo litoral e património marinho’  - com o projeto "Berlengas", da 

autoria de três alunas de duas turmas do nono ano e na categoria ‘Empreendedorismo na economia 
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azul’ - com o projeto "Waves Energy", de três alunos de uma turma do oitavo ano. 

• Realizou-se o concurso «Palmo e meio de Leitura» no dia 18 de maio com a participação dos alunos 

do 4ºano. 

• Foi aprovada, por unanimidade, a Festa de Finalistas de EMRC do 9.º ano, a realizar no recinto da 

Escola Básica de Atouguia da Baleia, no dia 15 de junho, no período da tarde. A organização do 

iniciativa está sujeita ao cumprimento do estabelecido no Plano de Contingência, não sendo, nesse 

sentido, no presente ano letivo, aberta à participação da família e comunidade local em geral; para a 

viabilização da iniciativa aguarda-se o parecer da Saúde Pública. 

• As modalidades previstas no projeto KA1, em desenvolvimento no Agrupamento, foram adiadas para 

o próximo ano letivo, garantindo-se, assim, maior segurança no que concerne à participação dos 

docentes em mobilidade. 

• Integração de uma Assistente Técnica em substituição de outra Assistente Técnica que se encontra de 

baixa, de acordo com Procedimento Concursal ocorrido.  

 

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 26 de 

maio de 2021. 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


