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                                           Ano Letivo: 2019-2020                                       

	

	

Minuta da Reunião Extraordinária de 07/05/2020 

 

Distribuída a: Comunidade Educativa através de correio electrónico. 

Ordem de Trabalhos: 

1. Ponto um - Análise das condições de regresso às aulas presenciais e de 
realização de exames nacionais. 

 

Sumário da Reunião: 

• No período de antes da ordem do dia, a presidente do Conselho Geral 

informou ter-lhe entretanto chegado o relatório de contas de gerência, pelo 

que propôs o agendamento de uma reunião, com vista à sua apreciação e 

aprovação, para o dia 14 de Maio, às 18h30, em sistema de videoconferência. 

 

• Informou também que o pessoal docente do Agrupamento passou a dispor de 

um endereço de e-mail institucional, pelo que, doravante, as comunicações 

electrónicas serão feitas através desses endereços. 

 

• A presidente deu também conhecimento da recepção, no dia anterior, de um 

documento oriundo do Departamento da Educação Pré-escolar, sobre a 

previsão de abertura às actividades presencias deste nível de ensino no dia 1 

de Junho. Propôs que, dada a natureza do assunto, o mesmo fosse abordado 

no âmbito do ponto único da ordem de trabalhos. 
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• Ainda no período de antes da ordem do dia foi lida e aprovada a acta da 

reunião de 10 de Março de 2020, com onze votos a favor e a abstenção dos 

conselheiros que não tinham estado presentes na referida reunião.	

	

• A encerrar o período de antes da ordem do dia, a presidente apresentou uma 

proposta das representantes do pessoal docente para a atribuição de um Voto 

de Louvor ao professor Manuel Cruz, pelo já longo, generoso e excepcional 

contributo que tem prestado ao Agrupamento, nomeadamente no domínio das 

TIC, e que o momento que vivemos veio a ampliar. A proposta foi aprovada 

por unanimidade e seguirá para publicação em Diário da República. O texto 

aprovado encontra-se anexo a esta minuta.	

	

• Cumprindo o ponto um, e único, da ordem de trabalhos, a presidente do 

Conselho Geral explicou o objectivo da presente reunião, a qual resulta da 

anunciada previsão de regresso às aulas presenciais do 11º e 12º anos e da 

subsequente realização de exames nacionais, bem como das Orientações da 

DGEstE, entretanto chegadas às escolas. Considerou a presidente que, sendo o 

Conselho Geral o órgão que representa toda a comunidade educativa, teria 

certamente algo a dizer, nomeadamente sobre as condições para 

concretização dessas orientações e as implicações que poderão trazer no 

domínio organizacional, pedagógico e social. 

 

• Abriu-se um período de debate, no qual vários conselheiros intervieram no 

sentido de manifestar grande apreensão e incompreensão perante as matérias 

em apreço. Foram colocadas algumas questões ao Director sobre os planos de 

operacionalização do regresso às aulas presenciais, tendo ficado manifesto 

que vários aspectos são ainda pouco claros, nomeadamente porque as 

orientações da tutela podem variar de dia para dia, sem prejuízo de terem de 

ser implementadas. 

 

• Findo o período de debate, e reconhecendo um consenso alargado quanto à 

desadequação do regresso às aulas presenciais, no quadro da actual 

pandemia, cujo objectivo único é a viabilização do acesso ao ensino superior, 

a presidente apresentou uma proposta de tomada de posição por parte do 

Conselho Geral, enquanto órgão representativo de toda a comunidade 

escolar. Após a apresentação e discussão da proposta, a mesma foi aprovada 
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por maioria de 14 votos a favor e duas abstenções. O texto aprovado 

encontra-se em anexo à acta da presente reunião. O Conselho Geral aprovou 

ainda a recomendação ao Conselho Pedagógico para que se pronuncie 

sobre a referida tomada de posição. 

 

• A encerrar a reunião, a presidente leu a o texto de tomada de posição do 

Departamento da Educação Pré-escolar, o qual se encontra também em 

anexo. Os conselheiros registaram e solidarizaram-se com as preocupações 

nele expressas por parte das educadoras. Porém, dado que o momento de 

regresso às actividades presenciais do Pré-escolar está previsto apenas para 1 

de Junho, consideraram os conselheiros dever esperar-se pelo 

desenvolvimento da situação. Foram, ainda assim, discutidos alguns aspectos 

sobre que medidas está a Câmara Municipal de Almada a preparar para o 

efeito.  

 

Em anexo: 

• Voto de Louvor ao Professor Manuel Cruz; 

• Tomada de Posição do Conselho Geral sobre os exames do ensino secundário e 

o regresso às aulas presenciais do 11º e 12º anos; 

• Posição do Departamento de Educação Pré-escolar sobre o regresso às 

actividades presenciais. 

 
 
 
 

Feijó, 7 de Maio de 2020 
 
 

A presidente do Conselho Geral 
 
 
 

(Teresa Antunes) 
                              
 


