
 
CONSELHO GERAL  

  

Reunião de 16/11/2020   
  

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E 

DELIBERAÇÕES  
  

Verificada a existência de quórum, deu-se início à reunião.  

  

Ponto1 –  Aprovação das atas das reuniões de 12 e 19 de outubro e de 11 

de novembro.  

As atas foram aprovadas por todos os presentes, com a exceção dos 

Conselheiros que não estiveram presentes nessas reuniões.  

 

Ponto 2. Aprovação do projeto de regulamento interno para ser sujeito a 

consulta pública. 

Apesar das suas debilidades e de não ter sido respeitada a constituição 

do Conselho Pedagógico aprovada por este Conselho Geral, nomeadamente 

a inclusão do Coordenador de Educação para a Cidadania, atendendo à 

necessidade e urgência em se encontrar uma solução para este processo, o 

Conselho Geral remete a Consulta Pública o projeto de Regulamento Interno 

apresentado pelo Sr. Diretor e com parecer positivo do Conselho 

Pedagógico, esperando que essa consulta contribua significativamente para 

a sua melhoria. 

 

Ponto 3. Aprovação do Plano de Mentoria.  

Foram apresentadas as razões que levaram à elaboração de um Plano 

de Mentoria, obrigação legal decorrente das medidas definidas pelo 

Ministério da Educação para minorar os efeitos do confinamento nos alunos, 



e os seus princípios base, criação de uma rede solidária entre alunos, 

supervisionada pelos docentes, onde os alunos com mais dificuldades 

encontram nos seus pares um ponto de apoio. O Plano apresentado, tendo em 

conta o parecer positivo do Conselho Pedagógico, foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Ponto 4. Aprovação do texto de decisão relativo ao requerimento de 

pedido de nulidade do Regulamento Interno.  

Na reunião de doze de outubro decidiu-se manter a decisão de não dar 

provimento ao pedido de nulidade, ficando o Presidente do Conselho Geral 

encarregue da redação do texto de resposta, tendo em conta os contributos 

dos restantes membros. O texto obtido deste modo foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Ponto 5. Aprovação de um Voto de Louvor ao Professor Manuel Isaías 

Alves.  

Por proposta do presidente do Conselho Geral, foi aprovada, por 

unanimidade, em Reunião do Conselho Geral, a atribuição de um Voto de 

Louvor ao Professor Manuel Isaías Alves, representante da autarquia neste 

Conselho Geral, que cessou funções, por aposentação.  

O Presidente do Conselho Geral justificou a apresentação deste voto 

como forma de reconhecer publicamente o trabalho, disponibilidade, esforço 

e cooperação institucional que o citado conselheiro manteve com este 

Conselho durante os muitos anos em que nele exerceu funções.  

Entendeu-se, por isso, ser de justiça a aprovação de um Voto de 

Louvor, pela forma leal, isenta, competente e empenhada como exerceu as 

suas funções de Conselheiro.  

Para esta nova fase da vida, os presentes membros formularam votos 

sinceros das maiores felicidades pessoais e familiares.  



Ponto 6. Outros assuntos.  

Passou-se de seguida para os outros assuntos, onde o Presidente do 

Conselho Geral deu conta da preocupação que alguns docentes lhe fizeram 

chegar relativamente à segurança dos equipamentos nas salas de aula. 

Durante a presente semana, caiu um quadro na sala 2.0 e um ecrã na sala 1.7. 

Ambas as incidências não tiveram consequências para além do susto, no 

entanto as coisas poderiam ter sido diferentes, pelo que seria útil acautelar 

situações semelhantes. 

O Diretor do Agrupamento comunicou que uma turma do ensino pré-

escolar se encontra em confinamento por via de um caso positivo na auxiliar 

dessa sala. Comunicou ainda que, apesar de algumas dificuldades na gestão 

dos recursos humanos, todas as mesas dos alunos e restantes equipamentos 

são devidamente higienizados diariamente. Tendo recebido uma queixa de 

uma encarregada de educação de que a mesa do seu educando se encontra 

riscada, reforça que a prioridade dos assistentes operacionais tem sido a 

higienização. 

Por fim, foi referenciado um mail do professor Luís Miguel Braga 

pedindo uma posição do Conselho Geral face às, na sua opinião, lacunas 

legais e regulamentares, relativamente às aulas mistas (presenciais e à 

distância). Dado que este mail apenas foi recebido hoje, durante a tarde, sem 

que tivesse havido oportunidade de a matéria ser devidamente ponderada, 

adiou-se a discussão da mesma para uma próxima reunião.   

 

 

 

O Presidente do Conselho Geral                                       A Secretária 

   José Carlos Sendim                                                  Maria Isabel Sá 

 


