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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA 

 

Ordem de trabalhos: 
Ponto 1 – Ratificação da avaliação da Diretora. 
Ponto 2 - Aprovação das atas das reuniões anteriores (16 e 30 de setembro) e Proposta de Plano de  

Trabalho do Conselho Geral para 2020/2021. 
Ponto 3  – Informações. 
Ponto 4 - Outros assuntos e deliberações. 

Ponto 1 - Ratificação da avaliação da Diretora. 

• A Presidente do Conselho Geral fez uma breve recomendação a todos os conselheiros, no sentido de 
os lembrar que ficarão obrigados ao dever de sigilo sobre a matéria em apreço, de acordo com os 
termos do n.º 2 do artigo 49.º do ECD e que à avaliada, neste caso a Diretora, ficará assegurado o 
princípio da proteção dos seus dados pessoais, contemplado no artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro.  

• Deste modo, informou-se os presentes acerca da proposta de avaliação da Diretora, a qual foi alvo de 
análise pela Comissão de Avaliação deste órgão colegial. Todos os presentes aprovaram por 
unanimidade a proposta de classificação final apurada, que será submetida, em documento próprio, à 
tutela. A Diretora foi informada acerca da proposta de avaliação final apurada, concordou com a 
mesma e procedeu à assinatura do documento que será enviado à tutela. 

Ponto 2 - Aprovação das atas das reuniões anteriores (16 e 30 de setembro). 

• Foram aprovadas as atas das reuniões anteriores, referentes aos dias 16 e 30 de setembro, 
respetivamente, por todos os elementos do Conselho Geral, com direito a voto, que estiveram 
presentes nas referidas reuniões. 

• Foi aprovada a Proposta de Plano de trabalho do CG para 2020/2021 por todos os elementos do 
Conselho Geral, com direito a voto. 

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

• O Plano de Contingência do Agrupamento foi atualizado e encontra-se disponível para consulta da 
comunidade educativa no respetivo site. 

• No dia 13 de outubro realizou-se on-line um encontro regional (Lisboa e Vale do Tejo) em que a 
Diretora deste Agrupamento apresentou, em linhas gerais,  o Plano de Inovação, a várias entidades, 
entre as quais o Secretário de Estado da educação, Dr. João Costa. 

• Plano Anual de Atividades – encontra-se em construção por parte de todos os departamentos 
curriculares, com particular incidência em atividades a realizar presencialmente nos edifícios 
escolares, ou on-line, desta forma com a participação de outras entidades ou convidados. 

• Projeto ERASMUS+KA2 – o nosso Agrupamento organizou o Webinar "Schools for the economy", nos 
dias 7, 8 e 9 de outubro. Foi um Evento on-line, realizado entre as 15:00h e as 17:00h. 

• Decorrente das circunstâncias impostas pela pandemia Covid 19 e aplicação do nosso Plano de 
Contingência, no nosso Agrupamento, passado um mês de aulas, o ponto da situação é o seguinte: 
- Desfasamento de horários: os alunos têm cumprido de forma exemplar com o estipulado. 
- Docentes em falta: apenas dois: um do 3.º ciclo e outro do 2.º ciclo, os quais serão substituídos em 
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breve. 
- Assistentes Operacionais em falta: vários, o que condiciona e limita algumas situações pontuais, em 
termos de organização, nomeadamente na EBI de Ferrel. DE qualquer modo, há que valorizar o 
trabalho e o contributo destes colaboradores, pois têm sido incansáveis, apesar de sobrecarregados. 

• Higiene e segurança: estão de acordo com o estipulado no nosso Plano de Contingência. 

• Estão a ser atualizados os critérios de avaliação das diferentes disciplinas, em sede de departamentos 
e grupos disciplinares, bem como coordenações de ano, que refletem os critérios de avaliação por 
competências, aprovados no âmbito do Plano de Inovação, aplicando-se os mesmos nas reuniões 
intercalares, incidindo em avaliação qualitativa, através de descritores de desempenho. 

• Contrato de Autonomia – esta medida nacional, de acordo com a tutela, continua em análise para 
decisão da sua continuidade ou não. 

• A cerimónia de entrega do Prémio Rainha Maria Sofia de Neuburgo realizar-se-á no dia 19 de 
outubro, com horário a confirmar.  

Ponto 4 – Outros assuntos e deliberações. 

• Atrasos registados no transporte de alunos de Ferrel para o Agrupamento. Na segunda-feira, dia 12 
de outubro, registou-se um atraso de uma hora. O autocarro que devia ter passado às 12h:45m, em 
Ferrel, não passou, obrigando os alunos a ficar à espera de outro, que veio uma hora depois. 

 

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

outubro de 2020. 

 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 

 

 


