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CONSELHO GERAL
SESSÃO DO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2020

Resumo


Em conformidade com o disposto na Resolução de Conselho de Ministros de 14 de outubro, que declara a
situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, esta reunião do Conselho Geral (CG)
foi realizada à distância, privilegiando-se a comunicação por videoconferência através da plataforma Google
Meet.



Relativamente aos membros do CG que estiveram ausentes, a presidente da reunião deu conta das justificações
apresentadas.
ORDEM DE TRABALHOS:
Ponto 1 – Tomada de posse dos representantes dos alunos


Foram empossados os representantes dos alunos: Andreia Fialho e João Ramalho.



Houve lugar, ainda, à tomada de posse de Amílcar Trindade enquanto representante dos encarregados de
educação e em substituição de Rita Cipriano.

Ponto 2 - Informações


Foram divulgadas algumas informações, pela Diretora, inerentes ao arranque do ano letivo. Asaber:
 O início do ano letivo foi muito difícil e atípico devido a problemas relacionados com a pandemia
e com a colocação e/ou substituição de professores em falta ou de baixa médica.
 No que à pandemia diz respeito, apenas se registaram até à data 23 casos de infeção (22 alunos e 1
professor). O envolvimento dos funcionários e professores, assim como o comportamento dos
alunos dentro do recinto escolar têm contribuído para o controle desta situação.
 Foram tomadas medidas relativamente à aglomeração de alunos junto à entrada da escola sede:
abriu-se mais um portão durante os intervalos; traçaram-se circuitos no recinto escolar; foram
solicitadas reuniões com a PSP e com a Escola Segura no sentido de encontrar soluções para esta
problemática.
 Decorrente de algumas preocupações face às aulas de Educação Física, a Direção reuniu com os
docentes da disciplina sensibilizando-os para a necessidade do uso de máscaras, com caráter
obrigatório para professores e alunos quando não estiverem a fazer atividade física.
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 Devido às obras de requalificação a decorrer na Escola Básica de A-dos-Francos, as 3 turmas do
1.ºciclo e a sala do Pré-escolar encontram-se a funcionar no Colégio S. Cristovão. A sra. Vereadora
da Educação agradeceu a prontidão com que professores, educadores e colaboradores procederam à
mudança.

 A partir de janeiro, e dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º21/2019, de 30 de janeiro, os
assistentes operacionais transitarão para o mapa de pessoal da Câmara Municipal de Caldas da
Rainha.
 O Plano Anual de Atividades ainda não se encontra concluído, face à situação pandémica que se
vive, havendo por isso poucas atividades planeadas.
 O Agrupamento já recebeu 200 kits informáticos que serão atribuídos, numa primeira fase, a
alunos que beneficiam de escalão A e B, no âmbito do Projeto Escola Digital.
Ponto 3 – Aprovação do cronograma de atividades do CG para 2020/2021


O documento foi aprovado por unanimidade (18 votos).

Ponto 4 – Regimento do CG do Agrupamento (proposta de alteração à forma de publicitação
dos trabalhos deste órgão – artigo 28.º)


A proposta de alteração do artigo 28.º do Regimento do CG do Agrupamento, no que à forma de
publicitação dos assuntos tratados nas reuniões deste órgão diz respeito, foi aprovada por unanmidade
(18 votos).

Ponto 5 – Aprovação da constituição de assessorias da Direção


Foram aprovadas, por maioria de votos (18) as assessorias da Direção na área de alunos e informática.



A Diretora informou os presentes da constituição das Equipas de Comunicação, Tic e EaD.

Ponto 6 - Definição das linhas orientadores para a elaboração e execução do orçamento de 2021


Mantêm-se as linhas orientadoras já delineadas em anos anteriores para a elaboração e execução do
orçamento de 2021. No entanto, haverá algumas mudanças devido à transferência de algumas
competências para o poder local.

Ponto 7 – Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução das atividades no domínio da
Ação Social Escolar para 2021, pela Diretora


Mantêm-se também as linhas orientadoras do planeamento e execução das atividades no domínio da
Ação Social Escolar para 2021 apresentadas pela Diretora.
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Ponto 8 – Outros assuntos propostos


Foi endereçado um agradecimento à Direção, por parte de um representante dos encarregados de
educação, em seu nome e da Comunidade Escolar, a propósito da divulgação dos Comunicados
semanais sobre a evolução do Covid-19 no Agrupamento, por entender que transmitem tranquilidade e
refletem transparência relativamente ao que se passa no Agrupamento.



Foi alargado o agradecimento aos diretores de turma que têm sido fantásticos e incansáveis ao nível da
comunicação e da transparência para com os encarregados de educação, e aos alunos que têm
cooperado na limpeza de espaços e pela forma como têm acatado as medidas tomadas pela Direção.



Por último, foi referida a situação vulnerável em que se encontra uma aluna da escola-sede e respetiva
família na sequência de um incêndio que destruiu todos os seus bens móveis e imóveis. A Diretora deu
conta de algumas medidas já tomadas para auxiliar a aluna e apelou à solidariedade de todos.

Por fim, procedeu-se à aprovação, por unanimidade, da súmula desta reunião.

Caldas da Rainha, 9 dezembro de 2020
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