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Ano Letivo: 2019-2020 

 

 

 

Minuta da Reunião Ordinária de 14/05/2020 

 

Distribuída a: Comunidade Educativa através de correio electrónico. 

 

Ordem de Trabalhos: 

1. Aprovação do Relatório da Conta de Gerência de 2019. 

2. Condições de retorno às aulas presenciais. 

 

Sumário da Reunião: 

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

uma mensagem de agradecimento do professor Manuel Cruz endereçada ao 

CG, na sequência do Voto de Louvor que lhe foi atribuído por este órgão. 

 

• Informou que a tomada de posição sobre os exames nacionais e o retorno às 

aulas presenciais aprovada na reunião anterior foi, entretanto, amplamente 

divulgada. 

 

• Ainda no período de antes da ordem do dia, foi lida e aprovada a acta da 

reunião de 7 de Maio 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, e perante a circunstância de 

vários conselheiros solicitarem alguns esclarecimentos ao Director sobre o 

retorno às aulas presenciais, a presidente apresentou uma proposta de 
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alteração à ordem de trabalhos, no sentido de lhe acrescentar um segundo 

ponto, para discussão das condições desse retorno. A proposta foi aprovada 

por unanimidade, passando a ordem de trabalhos a ser a que consta supra.	

	

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

Geral deu a palavra ao Director, o qual fez uma breve apresentação do 

Relatório da Conta de Gerência relativo ao ano de 2019. 

 

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

colocando questões sobre as receitas e despesas nas diferentes rúbricas, 

nomeadamente sobre o refeitório, o desporto escolar, o projecto Erasmus e 

outros projectos, o parque informático e o investimento em materiais 

didácticos. No que respeita ao refeitório, dada a quebra significativa de 

refeições servidas, foi sugerida a realização de um inquérito no sentido de 

apurar as causas dessa diminuição.  

 

• Findo o período de debate, o Relatório da Conta de Gerência de 2019 foi 

colocado à votação, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade, com a 

seguinte recomendação: 

 

Considerando a importância da Conta de Gerência enquanto um dos 

instrumentos de autonomia para efeitos de prestação de contas, conforme 

consignado na alínea b), do nº2, do artigo 9º do Decreto-Lei nº 75/2008, o 

Conselho Geral recomenda ao Conselho Administrativo que o Relatório da 

Conta de Gerência possa adoptar, de futuro, uma apresentação mais clara do 

seu conteúdo. Para esse efeito, recomenda-se a discriminação mais detalhada 

de cada rúbrica, por forma a reflectir, com o máximo de transparência, o 

objectivo da Conta de Gerência, a saber, o de relacionar as receitas obtidas e 

as despesas realizadas, no âmbito da actividade e das prioridades do 

Agrupamento. 

  

• No ponto dois da ordem de trabalhos, foram colocadas várias questões ao 

Director no que respeita ao estado de preparação do regresso às aulas 

presenciais dos 11º e 12º anos. De entre os vários aspectos abordados, 

destacam-se o modo de organização das salas e o número de alunos por sala, 

tendo o Director referido que o limite máximo é de 14 alunos por sala. Referiu 
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ainda o Director que está assegurada a desinfecção dos espaços aquando da 

mudança de turnos e de professores. Ainda assim, se um professor constatar 

que as normas de higiene e segurança não foram cumpridas, deverá de 

imediato comunicar a circunstância à direcção. 

 

• Foram também expostas dúvidas sobre os objectivos destas aulas presenciais e 

de que forma será realizada a avaliação dos alunos que as não frequentarem, 

por opção expressa dos encarregados de educação, tal como previsto no 

Decreto-Lei nº14-G/2020, alterado pelo Decreto-Lei nº20-H/2020. Sobre esta 

matéria, os conselheiros entenderam consensualmente que os órgãos 

pedagógicos do Agrupamento deverão pronunciar-se, de forma a uniformizar 

os procedimentos. 

  

• Após o termo do tempo de reunião regimentalmente previsto, alguns 

conselheiros tiveram de se ausentar. Constatando-se a ausência de quorum, a 

presidente deu por encerrada a reunião. 

 

 
 
 
 

Feijó, 19 de Maio de 2020 
 
 

A presidente do Conselho Geral 
 
 
 

(Teresa Antunes) 
                              
 


