
	

	

AGRUPAMENTO	DE	ESCOLAS	ROMEU	CORREIA	

CONSELHO	GERAL	
QUADRIÉNIO		2019	|	2023	

	

	

	
AERC	_CG	2019	|2023	 Minuta	de	reunião	ordinária	de	25/07/2022	 1	de	2	
	

 
	 MINUTA	DA	REUNIÃO	EXTRAORDINÁRIA	DE	25/07/2022	 	

	
	

Ordem	de	trabalhos:	
	

1. Apreciação da proposta de atribuição de voto de louvor. 

2. Aprovação dos domínios de oferta das AEC. 

3. Ratificação das propostas de atribuição de Mérito Cívico relativas ao ano de 2021-22. 

4. Apreciação dos critérios de organização dos horários e do calendário escolar. 

 
	

	
Sumário	da	reunião:	

	

Período	de	antes	da	ordem	do	dia:	
	
A	presidente	deu	início	à	reunião	informando	que	tinha	sido	endereçada	ao	Conselho	Geral	uma	proposta	

de	 atribuição	 de	 louvor,	 pelo	 que	 propunha	 a	 alteração	 da	 ordem	 de	 trabalhos,	 por	 forma	 a	 poder	 ser	

abordado	 o	 assunto	 na	 presente	 reunião.	 A	 proposta	 foi	 aprovada	 por	 unanimidade,	 passando	 a	 ordem	 de	

trabalhos	a	ser	a	que	consta	supra.	
Ainda	 neste	 período,	 a	 presidente	 propôs	 uma	 alteração,	 de	 natureza	meramente	 clarificadora,	 à	 acta	

número	 cinco.	 Colocada	 à	 votação,	 a	 acta	 da	 reunião	 de	 6	 de	 Junho	 de	 2022,	 previamente	 enviada	 aos	

conselheiros	por	via	electrónica	e	com	a	alteração	anteriormente	referida,	foi	aprovada	por	unanimidade	dos	

presentes	 na	 referida	 reunião.	 Foram	 ainda	 feitas	 algumas	 considerações	 por	 parte	 de	 alguns	 conselheiros	

sobre	determinados	aspectos	constantes	na	declaração	de	voto	anexa	à	acta	em	questão.	

A	encerrar	este	período,	a	presidente	propôs	que	na	 reunião	 inicial	do	próximo	ano	 lectivo,	o	Conselho	

Geral	possa	abordar	a	questão	do	formato	das	minutas,	suscitada	por	uma	conselheira,	procedendo-se,	então,	

a	eventuais	alterações	ao	Regimento,	no	que	obteve	a	concordância	dos	restantes	conselheiros.	

	

Ponto	um:	

Foi	 apresentada	 pela	 presidente,	 sob	 recomendação	 das	 professoras	 bibliotecárias	 do	 Agrupamento	 e	

igualmente	 subscrita	 pela	 Coordenadora	 da	 Escola	 da	 Alembrança,	 a	 proposta	 de	 atribuição	 de	 um	 voto	 de	

louvor	à	assistente	operacional	Antónia	Maria	Falcão	Barrocas.	A	proposta	foi	aprovada	por	unanimidade	dos	

presentes,	constando,	em	anexo	a	esta	minuta,	o	texto	que	a	fundamenta.	

	

Ponto	dois:	

Após	 apresentação	 pelo	Director,	 e	 sob	 parecer	 favorável	 do	 Conselho	 Pedagógico,	 foram	 aprovados	 os	

domínios	de	oferta	das	AEC	para	o	próximo	ano	lectivo.	

	

Ponto	três:	

Foram	 ratificadas	 as	 propostas	 de	 atribuição	 de	 mérito	 cívico	 aprovadas	 pelo	 Conselho	 Pedagógico,	

relativas	ao	ano	lectivo	de	2021-22.	
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Ponto	quatro:	

O	Conselho	Geral	pronunciou-se	favoravelmente	no	que	respeita	aos	critérios	de	organização	dos	horários	

aprovados	pelo	Conselho	Pedagógico,	nomeadamente	ao	retorno	à	organização	pré-pandemia.	As	conselheiras	

representantes	 do	pessoal	 docente	 enfatizaram	a	necessidade	de	haver	uma	 tarde	 sem	actividades	 lectivas,	

para	desenvolvimento	de	actividades	extra-curriculares	e	trabalho	colaborativo.	

Relativamente	à	organização	do	calendário	escolar	por	semestres,	o	Conselho	Geral	deliberou	secundar	a	

posição	 do	 Conselho	 Pedagógico	 de	 aprovação	 do	 mesmo	 para	 o	 ano	 lectivo	 de	 2022-23,	 assumidas	 as	

garantias	de	que	1)	essa	opção	será	objecto	de	avaliação	atempada	por	parte	da	Comissão	de	Avaliação	Interna	

do	Agrupamento	no	próximo	ano	lectivo	e	2)	de	que	tal	opção	não	implica	a	participação	do	Agrupamento	em	

qualquer	projecto	a	nível	concelhio.	

A	 este	 propósito,	 a	 presidente	 questionou	 o	 Director	 sobre	 o	 relatório	 de	 avaliação	 do	 projecto	 Novos	

Tempos	Para	a	Aprender,	que	agora	termina,	tendo	o	Director	referido	que	o	mesmo	ainda	não	existe.	

Relativamente	à	proposta	de	participação	do	Agrupamento	num	novo	projecto	colaborativo	entre	escolas	

do	 concelho,	 o	 Conselho	 Geral	 aguardará	 pela	 auscultação	 dos	 professores	 sobre	 a	 matéria,	 prevista	 para	

Setembro,	após	a	qual	se	pronunciará,	no	início	do	próximo	ano	lectivo.	

	

	

	

Feijó,	27	de	Julho	de	2022	

	

A	Presidente	do	Conselho	Geral	

	

(Teresa	Antunes)	


