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REUNIÃO N º 4 (EXTRAORDINÁRIA) 

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e trinta minutos, por 

videoconferência (via Zoom), deu-se início à reunião, com a seguinte ordem de trabalhos: ________ 

Ponto um – Análise das condições de regresso às aulas presenciais e de realização de exames 

nacionais. ______________________________________________________________________________ 

Estiveram presentes todos os elementos do Conselho Geral signatários da folha de presenças 

referente à presente reunião. Não estiveram presentes a representante dos alunos Daniela Monteiro, 

a representante da Junta de Freguesia Anabela Raposo, o representante da Câmara Municipal de 

Almada Mário Ávila, bem como o membro cooptado Margarida Botelho. _________________________ 

Confirmada a existência de quorum, a presidente do Conselho Geral deu por aberta a reunião, 

dando início ao período de antes da ordem do dia. 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 catorze, às dezoito horas e trinta minutos, em sistema de videoconferência. __ 

Informou que o pessoal docente do Agrupamento passou a dispor de um endereço de e-mail 

institucional, pelo que, doravante, as comunicações eletrónicas serão feitas através desses 

endereços. _____________________________________________________________________________ 

A presidente deu conhecimento da receção, no dia anterior, de um documento oriundo do 

Departamento da Educação Pré-escolar, sobre a previsão de abertura às atividades presenciais, deste 

nível de ensino, no dia um de junho. Propôs que, dada a natureza do assunto, o mesmo fosse 

abordado no âmbito de ponto único da ordem de trabalhos. ___________________________________ 

Ainda no período de antes da ordem do dia, foi lida e aprovada a ata da reunião de dez de 

março de dois mil e vinte, 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 excecional contributo que tem prestado ao Agrupamento, nomeadamente 

no domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e que o momento em que vivemos 
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veio a ampliar. A proposta foi aprovada por unanimidade e seguirá para a publicação em Diário da 

República. O texto aprovado encontra-se em anexo a esta ata. ________________________________ 

Passando-se ao cumprimento do ponto um, e único, da ordem de trabalhos, a presidente do 

Conselho Geral explicou o objetivo da presente reunião, a qual resulta da anunciada previsão de 

regresso às aulas presenciais do décimo primeiro e do décimo segundo anos e da subsequente 

realização de exames nacionais, bem como das Orientações da Direção - Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (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 a concretização dessas orientações e as implicações que 

poderão trazer no domínio organizacional, pedagógico e social. ________________________________ 

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

Paula Falcão, José Morgado, Paula Antunes, Ana Prates, Paula Ramalho, Helena Freitas, Bruno 

Aguiar, Paula Ferreira, Teresa Antunes e Cesaltina Pita, no sentido de manifestar grande apreensão e 

incompreensão perante as matérias em apreço. Foram colocadas algumas questões ao Diretor sobre 

os planos de operacionalização do regresso às aulas presenciais, tendo ficado manifesto que vários 

aspetos são ainda pouco claros, nomeadamente porque as orientações da tutela têm vindo a 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 atual pandemia, cujo objetivo 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 educativa. Após a 

apresentação e discussão da proposta, a mesma foi aprovada por maioria de catorze votos a favor e 

duas abstenções. O texto aprovado encontra-se em anexo a esta ata. O Conselho Geral aprovou ainda 

a recomendação ao Conselho Pedagógico para que se pronuncie sobre a referida tomada de posição. 

A terminar a reunião, a presidente leu o texto da tomada de posição do Departamento da 

Educação Pré-escolar, o qual se encontra também em anexo à presente ata. Os conselheiros 

registaram e solidarizaram-se com as preocupações nele expressas por parte das educadoras. Porém, 

dado que o momento de regresso à atividades presenciais deste nível de ensino está previsto apenas 

para um de junho, consideraram os conselheiros dever esperar-se pelo desenvolvimento da situação. 

Ainda assim, a Conselheira Paula Ramalho, enquanto Presidente da Associação de Pais da Escola 

Feijó número um com Jardim de Infância questionou a conselheira representante da Câmara 

Municipal de Almada sobre as medidas que, porventura, esta entidade estará a preparar para o 

efeito. A representante da Câmara Municipal de Almada, Célia Galego, informou o Conselho Geral de 

que no dia seguinte haveria uma reunião sobre quais os procedimentos e medidas a tomar, 

nomeadamente no que respeita aos refeitórios escolares e que já teriam sido enviadas para a escola 

máscaras e luvas para utilização por parte dos funcionários. A conselheira Carminda Palreiro, fez 
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notar que esse material chegou à escola, mas destinado apenas à utilização por parte das Assistentes 

Operacionais do Pré-escolar, e não pelas Assistentes Operacionais do Agrupamento. ______________ 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião, da qual se lavrou a presente 

ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada nos termos da lei. ___________________________ 

 

                  A Presidente                                                                A Secretária 

      ______________________________                              ____________________________                   

               (Teresa Antunes)                                                        (Helena Freitas) 
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