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                                           Ano Letivo: 2019-2020                                       

	

	

 

Minuta da Reunião Ordinária de 21/07/2020 

 

Distribuída a: Comunidade Educativa através de correio electrónico. 

Ordem de Trabalhos: 

1. Aprovação do mapa de férias do director. 

2. Balanço do retorno ao regime presencial e ponderação do próximo ano lectivo. 

3. Análise da deliberação do Conselho Pedagógico de suspensão da entrega de 

prémios de mérito. 

 

Sumário da Reunião: 

• No período de antes da ordem do dia, aprovadas as atas, previamente 

enviadas aos conselheiros, das reuniões de 28 de Maio e de 1 de Junho de 

2020, ambas aprovadas por unanimidade dos presentes nas referidas reuniões. 

 

• Em virtude de ter sido enviado ao Conselho Geral uma deliberação do 

Conselho Pedagógico relativa à suspensão da atribuição dos prémios de mérito 

no presente ano lectivo, a presidente apresentou uma proposta de alteração à 

ordem de trabalhos, no sentido de lhe acrescentar um terceiro ponto, para 

análise dessa deliberação. A proposta foi aprovada por unanimidade, passando 

a ordem de trabalhos a ser a que consta supra.	
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• No âmbito do ponto um da ordem de trabalhos, foi apresentada a proposta de 

mapa de férias do Director referente ao ano de 2019, a qual foi aprovada por 

unanimidade. 

 

• No âmbito do ponto dois da ordem de trabalhos, a presidente apresentou uma 

proposta das representantes do pessoal docente, a qual contempla um 

balanço sobre o regime de EaD e sobre o retorno às aulas presenciais nos 

vários ciclos de escolaridade, ambos implementados no presente ano lectivo, 

bem como um conjunto de recomendações ao Director e ao Conselho 

Pedagógico sobre o funcionamento do ano lectivo de 2020/21. 

Após o período de discussão, a proposta foi submetida à votação, tendo sido 

aprovada por unanimidade. O texto da proposta encontra-se anexo a esta 

minuta. 

 

• Ainda no âmbito do ponto dois, foram apresentadas as preocupações relativas 

à queda parcial do tecto na Escola Básica de Vale Flores e consequentes 

infiltrações, em particular na sala 11, que encontrando-se inoperacional, está 

definida como sala de isolamento no Plano de Contingência. Considerando que 

o processo se arrasta desde Janeiro deste ano, os conselheiros aprovaram, por 

unanimidade, o endereçamento de um pedido de esclarecimento à CMA sobre 

a situação. 

 

• Passando ao ponto três da ordem de trabalhos, foi analisada e discutida a 

deliberação do Conselho Pedagógico (CP) relativa à suspensão, neste ano 

lectivo, da atribuição dos prémios de mérito, prevista no Regulamento 

Interno. Ainda que compreendendo a argumentação aduzida pelo CP, os 

conselheiros consideraram que as razões apontadas não se aplicam ao mérito 

cívico, cultural e desportivo. Considerando ainda que o estado de 

excepcionalidade que vivemos tenderá a prolongar-se para o próximo ano, 

será o momento oportuno para o CP se voltar a debruçar sobre os parâmetros, 

indicadores e critérios para a atribuição do prémio de mérito escolar, o qual 

se julga mais abrangente do que o simples aspecto classificativo. Assim, foi 

aprovada por unanimidade a seguinte recomendação: 

 

O CG recomenda ao CP que: 
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1. Reveja a deliberação tomada relativa à suspensão da atribuição de 

prémios de mérito no ano lectivo de 2020/21, por forma a poderem 

ser atribuídos, se for o caso, prémios de mérito cívico, cultural ou 

desportivo. 

2. Que sejam revistos, para o futuro, os parâmetros, indicadores e 

critérios para a atribuição do prémio de mérito escolar, os quais não 

devem revestir apenas uma orientação quantitativa e classificativa. 

 

 

Em anexo: 

• Recomendações para o ano lectivo de 2020/21 

• Pedido de esclarecimento à CMA sobre a Escola Básica de Vale Flores 

 
 
 
 

Feijó, 22 de Julho de 2020 
 
 

A presidente do Conselho Geral 
 
 
 

(Teresa Antunes) 
                              
 


