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CONSELHO GERAL 

 

MEMORANDO DA REUNIÃO N.º 20 / CG 2017-21, 

REUNIÃO ORDINÁRIA, dia 27 de julho de 2020 

 

1. Foi aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 19, de 22 de junho. 

2. Tomou posse representante do CCRM, Centro Cultural e Recreativo de Maceda, na qualidade de entidade 
cooptada. 

3. Foi atualizada a Comissão Permanente com a integração da representação do CCRM, Centro Cultural e 
Recreativo de Maceda. 

4. O presidente do Conselho Geral deu conta de duas reuniões havidas entre membros do Conselho Geral e 
do Conselho Pedagógico, nos dias 16 e 23 de julho, sobre a temática “Projeto Educativo”, tendo-se 
estabelecido que será elaborado, a partir do trabalho já realizado, um documento de curto prazo para 
superar o vazio decorrente da inexistência de projeto educativo aprovado e, entretanto, determinar e 
seguir as estratégias mais convenientes à elaboração do Projeto Educativo. 

5. Foram apreciados e aprovados procedimentos convenientes ao processo eleitoral para a eleição dos 
representantes dos alunos no Conselho Geral, nos termos da lei e do Regulamento Eleitoral para os 
membros do Conselho Geral, regulamento este que foi ainda ratificado. 

6. Foi apreciado e aprovado o documento que define as linhas orientadoras do planeamento e execução, pela 
diretora, das atividades no domínio da ação social escolar para o ano letivo 2020-2021 (nos termos da 
alínea i) do n.º 1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de Julho). 

7. Deu-se cumprimento ao previsto na alínea s), do ponto 1. do artigo 13.ª, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 
de Julho, tendo sido aprovado o mapa de férias da diretora. 
 

8. No âmbito da apreciação da documentação relativa à organização do ano letivo 2020-2021, 
particularmente o “Projeto Curricular 2020/2021”: 

8.1. no que a “ORGANIZAÇÃO CURRICULAR/ Matrizes Curriculares e Plano das AEC” concerne: 

8.1.1. o Conselho Geral tomou conhecimento de que as atividades de enriquecimento curricular (AEC) 

serão desenvolvidas no âmbito de um protocolo de colaboração entre o AEEON, a DGEstE e a 

Associação Tempos Brilhantes, que será a entidade promotora daquelas atividades, para todos 

os anos do primeiro ciclo da escolaridade básica obrigatória. O Conselho Geral acolheu 

favoravelmente estas linhas gerais que lhe foram transmitidas, aguardando, no entanto, a 

apresentação da redação do clausulado do referido protocolo para a conveniente apreciação e 

ratificação em próxima reunião. 

8.1.2. Considerando ainda o enquadramento legal das AEC nomeadamente a sua avaliação, o 

Conselho Geral reiterou, de novo, a necessidade de dar cumprimento ao estatuído no artigo 

12.º da Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto. 
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8.2. Relativamente a “ORGANIZAÇÃO ESCOLAR”: 

8.2.1. O Conselho Geral registou preocupação com as opções tomadas quanto a “Critérios na 

constituição das turmas”, particularmente no que diz respeito ao número de alunos por turma, 

tendo em contas as condições de higiene e segurança que deverão ser asseguradas em função 

da situação de pandemia decorrente do SARS-CoV-2. 

8.2.2. Foi sublinhada a necessidade de criar um “Programa de mentoria”, conforme o determina a 

DEGEstE no seu documento “Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021” e 

apontado na “Nota final” do projeto curricular em apreço. 

8.2.3. Para o projeto Desporto escolar confirmaram-se as seguintes modalidades desportivas: 

atletismo, badminton, futsal, boccia, desportos gímnicos, ténis de mesa, golfe, voleibol, xadrez 

e natação, tendo a diretora informado que o projeto acabara de ser superiormente aprovado. 

8.2.4. Foram aprovados os critérios de organização dos horários (nos termos da alínea l) do n.º 1, do 

artigo 13.º, DL 137/2012, de 2 de Julho), reiterando-se as reservas e preocupações 

manifestadas sobre os riscos associados à Covid-19. 

 

Escola Sede, aos 27 dias do mês de julho de 2020 

O Presidente do Conselho Geral 

_____________________________________________________ 

(Rogério de Oliveira Pinto, P. Q. E., Gr. 300) 


