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                                           Ano Letivo: 2019-2020                                       

 

 

REUNIÃO N º 5 de maio de 2020 (Ordinária) 

Aos catorze 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 – Aprovação do Relatório da Conta de Gerência de 2019 _______________________ 

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

referente à presente reunião. Não estiveram presentes os representantes dos alunos Daniela 

Monteiro e João Vítor, a representante da Junta de Freguesia Anabela Raposo, o representante da 

Câmara Municipal de Almada Mário Ávila, bem como os membros cooptados Margarida Botelho e José 

Morgado. ______________________________________________________________________________ 

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. A Presidente do Conselho Geral leu uma 

mensagem de agradecimento do professor Manuel Cruz endereçada ao Conselho Geral, na sequência 

do Voto de Louvor que lhe foi atribuído por este órgão. _______________________________________ 

De seguida, 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 ata da reunião de sete de 

maio 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, e perante a circunstância de vários 

conselheiros solicitarem alguns esclarecimentos ao Diretor sobre o retorno às aulas presenciais, a 

presidente apresentou uma proposta de 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 seguinte: _____________________________ 

Ponto um – Aprovação do Relatório da Conta de Gerência de 2019. _______________________ 

Ponto dois – Condições de retorno às aulas presenciais. _________________________________ 

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

Geral deu a palavra ao Diretor, o qual fez uma breve apresentação do Relatório da Conta de 

Gerência relativo ao ano de dois mil e dezanove. Aproveitou para corrigir o valor inscrito, por lapso, 
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na página dois do Relatório, na qual deve constar o valor de quarenta e quatro mil, trezentos e seis 

euros no que respeita ao saldo do ano dois mil e dezanove. ____________________________________ 

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

Paula Antunes, Ana Prates, Teresa Ribeiro, Paula Ramalho, Bruno Aguiar, Teresa Antunes e Cesaltina 

Pita, intervieram colocando questões sobre as receitas e despesas nas diferentes rúbricas, 

nomeadamente sobre o refeitório, o desporto escolar, o projeto Erasmus e outros projetos, o parque 

informático, o investimento em materiais didáticos e a resolução do problema da existência de 

amianto na escola. Relativamente a esta questão, o diretor referiu que a resolução desse problema 

não está ao alcance das competências próprias da direção do Agrupamento. No que respeita ao 

refeitório, dada a quebra significativa de refeições servidas, os conselheiros sugeriram a realização 

de um inquérito aos alunos, no sentido de apurar as causas dessa diminuição. ____________________ 

Findo o período de debate, o Relatório da Conta de Gerência de dois mil e dezanove 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 número dois, 

do artigo nono do Decreto-Lei número setenta e cinco de dois mil e oito, o Conselho Geral 

recomenda ao Conselho Administrativo que o Relatório da Conta de Gerência possa adotar, de 

futuro, uma apresentação mais clara do seu conteúdo. Para esse efeito, recomenda-se a 

discriminação mais detalhada de cada rúbrica, por forma a refletir, com o máximo de 

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

despesas realizadas, no âmbito da atividade e das prioridades do Agrupamento. _________________ 

No ponto dois da ordem de trabalhos, foram colocadas várias questões ao Diretor no que 

respeita ao estado de preparação do regresso às aulas presenciais dos décimos primeiros e décimos 

segundos anos. De entre os vários aspetos abordados, destacam-se o modo de organização das salas e 

o número de alunos por sala, tendo o Diretor referido que o limite máximo é de catorze alunos por 

sala. Referiu ainda o Diretor que está assegurada a desinfeção 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 direção. No que se 

refere às condições exigidas para a existência de aulas presenciais, o Diretor referiu ainda que, caso 

estas não se verifiquem, os professores devem comunicar de imediato esse facto à direção. ________ 

Foram também expostas dúvidas sobre os objetivos 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 número catorze – G de dois mil e vinte, alterado pelo 

Decreto-Lei número vinte – H de dois mil e vinte. Sobre esta matéria, os conselheiros entenderam 

consensualmente que os órgãos pedagógicos do Agrupamento deverão pronunciar-se, de forma a 

uniformizar os procedimentos. ____________________________________________________________ 
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Após o termo do tempo de reunião regimentalmente previsto, alguns conselheiros tiveram de 

se ausentar. Constatada a inexistência de quorum, a presidente deu por encerrada a reunião. ______ 

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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