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                                           Ano Letivo: 2019-2020                                       

	

	

 

Minuta da Reunião Extraordinária de 1/06/2020 

 

Distribuída a: Comunidade Educativa através de correio electrónico. 

Ordem de Trabalhos: 

1. Análise das condições de reabertura dos estabelecimentos da educação pré-
escolar. 

2. Análise da proposta dos Representantes dos Pais e Encarregados de Educação 
sobre as condições de trabalho na Escola da Alembrança. 

 

Sumário da Reunião: 

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

informou ter sido publicado esta semana, em Diário da República, o Voto de 

Louvor ao professor Manuel Cruz, atribuído por este órgão. 

 

• A presidente esclareceu que, estando o Conselho reunido em 2ª convocatória, 

bastará a presença de 1/3 dos seus membros com direito a voto para poder 

deliberar, conforme o estipulado no nº 3, do Artigo 29º do CPA. 

 

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

reunião de 14 de Maio de 2020, por unanimidade dos presentes na referida 

reunião.	
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• No âmbito do ponto um da ordem de trabalhos, foi feito um resumo sobre o 

modo como decorreu o primeiro dia de retorno às actividades presenciais da 

educação pré-escolar. Ainda que o balanço seja positivo, registaram-se 

algumas preocupações, nomeadamente quanto à sala nº 11 do JI de Vale 

Flores, escolhida como local de isolamento, mas cujo tecto caiu parcialmente. 

Também constituem preocupações a necessidade de acautelar a eventual 

falta de assistentes operacionais e a necessidade de encontrar soluções para a 

higienização das chamadas "zonas sujas", bem como a insuficiência, que já se 

antevê, de material de protecção e segurança. 

 

• O Director esclareceu que serão sempre possíveis ajustamentos aos planos 

iniciais. Quanto à eventual necessidade de assistentes operacionais, poderão 

ser deslocadas, para os JI, assistentes operacionais das restantes escolas do 

Agrupamento e, em último caso, será solicitada à CMA maior celeridade nos 

processos de colocação de assistentes operacionais. Já no que respeita às 

máscaras e outros equipamentos de portecção individual, referiu o Director 

que o Agrupamento não tem capacidade financeira para suportar o custo de 

centenas de máscaras, sendo, pois, necessário que o ME venha a fornecê-las, 

se o problema se colocar. 

 

• Foi aberto um período de debate para análise da proposta de tomada de 

posição, submetida por uma representante do pessoal docente, sobre a 

reabertura dos jardins de infância no dia 1 de Junho, e cuja apreciação na 

reunião anterior se viu inviabilizada por falta de quorum. Vários conselheiros 

consideraram a referida tomada de posição como sendo agora extemporânea, 

face ao consumado início das actividades presenciais, cujo balanço se 

considerou positivo. Alguns conselheiros referiram também que o texto 

careceria de ser repensado em alguns aspectos da sua formulação, 

nomeadamente ao nível das razões que sustentam a tomada de posição. 

Mantendo-se a proposta, foi a mesma colocada à votação, tendo sido 

rejeitada por 10 votos contra, 1 voto a favor e 2 abstenções. 

 

• No seguimento, foi proposto que o Conselho Geral pudesse vir a pronunciar-se 

sobre o desenvolvimento e o balanço da reabertura de todas as actividades 

presenciais do Agrupamento, incluindo o pré-escolar e os 11º e 12º anos do 
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ensino secundário, no sentido de contribuir para a preparação do próximo ano 

lectivo. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

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

proposta de tomada de posição, apresentada pelos representantes dos Pais e 

Encarregados de Educação, sobre as condições de trabalho na Escola da 

Alembrança. Findo o período de debate, a proposta foi colocada à votação, 

tendo sido aprovada por unanimidade. O texto aprovado encontra-se em 

anexo a esta minuta. 

 

 

Em anexo: 

• Tomada de Posição do Conselho Geral sobre as condições de trabalho na 

Escola da Alembrança. 

 
 
 
 

Feijó, 1 de Junho de 2020 
 
 

A presidente do Conselho Geral 
 
 
 

(Teresa Antunes) 
                              
 


