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A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:

 

Pontoum:Aprovação do Plano Anual de 

Ponto dois:Atividades de Enriquecimento Curricular 

Ponto três: Ponto da situação da preparação do edifício da Escola Abreu Calado com 

vista à adequação às necessidades de funcionamento do Agrupamento.

 

O sr. Presidente do Conselho Geral deu início à reunião, verificando

conselheiros José Ramiro, Ana Varela e Lina Madeira. Tendo estas duas conselheiras 

justificado a sua falta. De seguida passou a apresentar a nova conselheira, a profes

Ludovina Ruas que passou a integrar este Conselho em substituição da conselheira Maria da 

Conceição Gonçalves, em virtude desta 

diretor do Agrupamento. 

Dando cumprimento ao ponto um da ordem de trabalho

pronunciassem sobre o Plano Anual de Atividades, documento que foi enviado a todos os 

conselheiros para apreciação. 

Relativamente à atividade “Hora do Conto”, desenvolvida na Biblioteca Municipal José 

Saramago, a conselheira Helena Rosado solicitou a correção, pois a

também para o primeiro ciclo e não apenas para o pré

Atividades. 

O professor António Correia manifestou a sua preocupação em relação à possibi

sobreposição de actividades, impedindo assim
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A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

Aprovação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento 

Atividades de Enriquecimento Curricular  

Ponto da situação da preparação do edifício da Escola Abreu Calado com 

vista à adequação às necessidades de funcionamento do Agrupamento.

O sr. Presidente do Conselho Geral deu início à reunião, verificando

conselheiros José Ramiro, Ana Varela e Lina Madeira. Tendo estas duas conselheiras 

justificado a sua falta. De seguida passou a apresentar a nova conselheira, a profes

Ludovina Ruas que passou a integrar este Conselho em substituição da conselheira Maria da 

Conceição Gonçalves, em virtude desta educadora ter passado a fazer parte da equipa do 

Dando cumprimento ao ponto um da ordem de trabalhos, foi solicitado aos presentes que se 

pronunciassem sobre o Plano Anual de Atividades, documento que foi enviado a todos os 

 

Relativamente à atividade “Hora do Conto”, desenvolvida na Biblioteca Municipal José 

elheira Helena Rosado solicitou a correção, pois a

também para o primeiro ciclo e não apenas para o pré-escolar como consta no Plano Anual de 

O professor António Correia manifestou a sua preocupação em relação à possibi

sobreposição de actividades, impedindo assim  alguns alunos de participarem nas mesmas. 

ATA NÚMERO OITENTA E NOVE 
REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

de novembro de dois mil e vinte e dois 
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Ponto da situação da preparação do edifício da Escola Abreu Calado com 

vista à adequação às necessidades de funcionamento do Agrupamento. 

O sr. Presidente do Conselho Geral deu início à reunião, verificando-se as ausências dos 

conselheiros José Ramiro, Ana Varela e Lina Madeira. Tendo estas duas conselheiras 

justificado a sua falta. De seguida passou a apresentar a nova conselheira, a professora 

Ludovina Ruas que passou a integrar este Conselho em substituição da conselheira Maria da 

ter passado a fazer parte da equipa do 

s, foi solicitado aos presentes que se 

pronunciassem sobre o Plano Anual de Atividades, documento que foi enviado a todos os 

Relativamente à atividade “Hora do Conto”, desenvolvida na Biblioteca Municipal José 

elheira Helena Rosado solicitou a correção, pois a  atividade é direcionada 

escolar como consta no Plano Anual de 

O professor António Correia manifestou a sua preocupação em relação à possibilidade de haver 

alguns alunos de participarem nas mesmas. 
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Deverá por isso haver um cuidado redobrado para que isso aconteça o menos possível e que os 

alunos possam participar com o mínimo de perturbação das ati

Relativamente à atividade da comemoração do Natal, o professor Serrão considera oportuno 

haver uma festa que envolva todo o Agrupamento. Neste sentido, a educadora Zélia Antunes 

referiu que o pré-escolar e o primeiro ciclo irão ter uma reu

decidirem os moldes como a mesma irá decorrer, havendo a sugestão de fazer uma festa 

conjunta, pré-escolar e primeiro ciclo de Avis, no auditório municipal. Neste sentido, o sr. Diretor 

acrescentou que se os departamentos assim

Conselho Pedagógico e a festa ser alargada ao 2º e 3º ciclo.

A conselheira Marta Alexandre pediu a palavra e manifestou o seu desagrado em relação

modo como decorreu o processo de entrega dos Prémios de Mérito, u

Regulamento Interno, nomeadamente o previsto

encarregada  de educação como na qualidade de presidente da Associação de Pais, considera 

muito importante a atribuição destes prémios que valorizam os alun

apenas sido convidada para estar presente na referida cerimónia e referiu que gostaria de ter 

visto a Associação de Pais envolvida neste processo tal como outros parceiros representados 

neste Conselho. 

O Presidente do Conselho Geral

esteve quase para não ser feita devido ao atraso na revisão do regulamento e que acabou por 

ser feita um pouco à pressa, daí ter

que foi importante ter-se realizado e que os erros detetados serão objeto de reflexão. A 

conselheira Marta Alexandre solicitou então que no futuro esta situação seja acautelada.

Em relação ao Plano de Atividades o sr. Diretor acrescentou ainda que, pelo facto d

alunos estrangeiros de várias nacionalidades, brasileiros, cubanos, moldavos, ingleses e entre 

eles também ucranianos que têm

bastante significativo de  alunos com necessidades educativas e

necessidade de atender a esta multiculturalidade e diversidade, pelo que os docentes e a 

direção têm de ter uma especial atenção e um esforço acrescido no sentido de

atividades e recursos de modo a dar as mesmas oportunidades
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Deverá por isso haver um cuidado redobrado para que isso aconteça o menos possível e que os 

alunos possam participar com o mínimo de perturbação das atividades letivas.

Relativamente à atividade da comemoração do Natal, o professor Serrão considera oportuno 

haver uma festa que envolva todo o Agrupamento. Neste sentido, a educadora Zélia Antunes 

escolar e o primeiro ciclo irão ter uma reunião de estabelecimento para 

decidirem os moldes como a mesma irá decorrer, havendo a sugestão de fazer uma festa 

escolar e primeiro ciclo de Avis, no auditório municipal. Neste sentido, o sr. Diretor 

acrescentou que se os departamentos assim o entenderem deverão levar a proposta a 

Conselho Pedagógico e a festa ser alargada ao 2º e 3º ciclo. 

A conselheira Marta Alexandre pediu a palavra e manifestou o seu desagrado em relação

modo como decorreu o processo de entrega dos Prémios de Mérito, u

Regulamento Interno, nomeadamente o previsto no Anexo 8, não foi cumprido.

de educação como na qualidade de presidente da Associação de Pais, considera 

muito importante a atribuição destes prémios que valorizam os alun

apenas sido convidada para estar presente na referida cerimónia e referiu que gostaria de ter 

visto a Associação de Pais envolvida neste processo tal como outros parceiros representados 

O Presidente do Conselho Geral  referiu que a cerimónia de atribuição dos prémios de mérito 

esteve quase para não ser feita devido ao atraso na revisão do regulamento e que acabou por 

ser feita um pouco à pressa, daí ter-se verificado esta e outras falhas já detectadas. Considera 

se realizado e que os erros detetados serão objeto de reflexão. A 

conselheira Marta Alexandre solicitou então que no futuro esta situação seja acautelada.

Em relação ao Plano de Atividades o sr. Diretor acrescentou ainda que, pelo facto d

alunos estrangeiros de várias nacionalidades, brasileiros, cubanos, moldavos, ingleses e entre 

eles também ucranianos que têm  estatuto de refugiados de guerra, e de existir um número 

alunos com necessidades educativas e

necessidade de atender a esta multiculturalidade e diversidade, pelo que os docentes e a 

direção têm de ter uma especial atenção e um esforço acrescido no sentido de

atividades e recursos de modo a dar as mesmas oportunidades a todos os nossos alunos.
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Deverá por isso haver um cuidado redobrado para que isso aconteça o menos possível e que os 

vidades letivas. 

Relativamente à atividade da comemoração do Natal, o professor Serrão considera oportuno 

haver uma festa que envolva todo o Agrupamento. Neste sentido, a educadora Zélia Antunes 

nião de estabelecimento para 

decidirem os moldes como a mesma irá decorrer, havendo a sugestão de fazer uma festa 

escolar e primeiro ciclo de Avis, no auditório municipal. Neste sentido, o sr. Diretor 

o entenderem deverão levar a proposta a 

A conselheira Marta Alexandre pediu a palavra e manifestou o seu desagrado em relação ao 

modo como decorreu o processo de entrega dos Prémios de Mérito, uma vez que o 

no Anexo 8, não foi cumprido.  Tanto como 

de educação como na qualidade de presidente da Associação de Pais, considera 

muito importante a atribuição destes prémios que valorizam os alunos, contudo lamenta ter 

apenas sido convidada para estar presente na referida cerimónia e referiu que gostaria de ter 

visto a Associação de Pais envolvida neste processo tal como outros parceiros representados 

referiu que a cerimónia de atribuição dos prémios de mérito 

esteve quase para não ser feita devido ao atraso na revisão do regulamento e que acabou por 

se verificado esta e outras falhas já detectadas. Considera 

se realizado e que os erros detetados serão objeto de reflexão. A 

conselheira Marta Alexandre solicitou então que no futuro esta situação seja acautelada. 

Em relação ao Plano de Atividades o sr. Diretor acrescentou ainda que, pelo facto de termos 

alunos estrangeiros de várias nacionalidades, brasileiros, cubanos, moldavos, ingleses e entre 

estatuto de refugiados de guerra, e de existir um número 

alunos com necessidades educativas específicas, existe a  

necessidade de atender a esta multiculturalidade e diversidade, pelo que os docentes e a 

direção têm de ter uma especial atenção e um esforço acrescido no sentido de  ajustar 

a todos os nossos alunos. 
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Procedeu-se de seguida à Aprovação do Plano Anual de Atividades, tendo sido aprovado por 

todos os presentes com exceção da conselheira Marta Alexandre que se absteve, alegando que 

não concorda com o documento na sua totalidade e

envolvam o património histórico de Avis, sendo este pouco aproveitado, segundo a sua opinião.

Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, a Dra. Telma Bento fez o ponto da 

situação  relativamente às Atividades de 

transferência de competências, passaram a ser da responsabilidade do município. Assim, e em 

alternativa à carga horária atual

horas de Artes e duas horas de TIC. Estas atividades serão ministradas pelos técnicos da 

Câmara Municipal, havendo envolvimento da Academia do Mestre, Ludotecas e técnicos de 

desporto. As planificações serão enviadas para apreciação e aprovação em reunião de 

Conselho Pedagógico. Dever-

encarregados de educação. A conselheira Célia Gil acrescentou ainda

muito  diversificadas, de carácter essencialmente lúdico.

O professor Serrão relembrou que sem

atividades no Plano das Artes do Agrupamento, sobretudo as atividades que visam questões do 

património. Havendo também a possibilidade de articular com as tradições culturais, religiosas, 

gastronómicas, entre outras. 

No ponto três da ordem de trabalhos, o sr. Presidente da Câmara começou por

enquadramento do que já tinha sido referido na última reunião de Conselho Geral,

construção da nova escola e a transição para as instalações da Esco

Benavila. Dado que as obras estão previstas iniciar em janeiro, após o término das atividades 

letivas do primeiro período, dar

semana seguinte. 

 O Sr Presidente da Câmara inform

DGESTE visitar as instalações da Escola Abreu Calado de modo a verificar se estão reunidas as 

condições necessárias para que as aulas na Escola de Benavila comecem no dia três de 

janeiro, início do segundo período.

reparações, uma vez que o edifício já se encontra fechado há alguns anos. 
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se de seguida à Aprovação do Plano Anual de Atividades, tendo sido aprovado por 

todos os presentes com exceção da conselheira Marta Alexandre que se absteve, alegando que 

não concorda com o documento na sua totalidade e  lamenta não ver

envolvam o património histórico de Avis, sendo este pouco aproveitado, segundo a sua opinião.

Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, a Dra. Telma Bento fez o ponto da 

relativamente às Atividades de Enriquecimento Curricular, que no processo de 

transferência de competências, passaram a ser da responsabilidade do município. Assim, e em 

alternativa à carga horária atual  tem como  proposta uma hora de Atividade Desportiva, duas 

as de TIC. Estas atividades serão ministradas pelos técnicos da 

Câmara Municipal, havendo envolvimento da Academia do Mestre, Ludotecas e técnicos de 

desporto. As planificações serão enviadas para apreciação e aprovação em reunião de 

-se-á ainda proceder a novo levantamento de inscrições junto dos 

encarregados de educação. A conselheira Célia Gil acrescentou ainda

diversificadas, de carácter essencialmente lúdico. 

O professor Serrão relembrou que sempre que possível se deveriam enquadrar algumas destas 

atividades no Plano das Artes do Agrupamento, sobretudo as atividades que visam questões do 

património. Havendo também a possibilidade de articular com as tradições culturais, religiosas, 

No ponto três da ordem de trabalhos, o sr. Presidente da Câmara começou por

enquadramento do que já tinha sido referido na última reunião de Conselho Geral,

construção da nova escola e a transição para as instalações da Esco

Benavila. Dado que as obras estão previstas iniciar em janeiro, após o término das atividades 

letivas do primeiro período, dar-se-á início  à mudança  de materiais e equipamentos logo na 

O Sr Presidente da Câmara informou que no próximo dia 25 de novembro virá uma equipa da 

visitar as instalações da Escola Abreu Calado de modo a verificar se estão reunidas as 

condições necessárias para que as aulas na Escola de Benavila comecem no dia três de 

gundo período.  Informou que o edifício está a ser alvo de pequenas 

reparações, uma vez que o edifício já se encontra fechado há alguns anos. 
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se de seguida à Aprovação do Plano Anual de Atividades, tendo sido aprovado por 

todos os presentes com exceção da conselheira Marta Alexandre que se absteve, alegando que 

lamenta não ver  mais atividades que 

envolvam o património histórico de Avis, sendo este pouco aproveitado, segundo a sua opinião. 

Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, a Dra. Telma Bento fez o ponto da 

Enriquecimento Curricular, que no processo de 

transferência de competências, passaram a ser da responsabilidade do município. Assim, e em 

proposta uma hora de Atividade Desportiva, duas 

as de TIC. Estas atividades serão ministradas pelos técnicos da 

Câmara Municipal, havendo envolvimento da Academia do Mestre, Ludotecas e técnicos de 

desporto. As planificações serão enviadas para apreciação e aprovação em reunião de 

á ainda proceder a novo levantamento de inscrições junto dos 

encarregados de educação. A conselheira Célia Gil acrescentou ainda  que as atividades serão 

pre que possível se deveriam enquadrar algumas destas 

atividades no Plano das Artes do Agrupamento, sobretudo as atividades que visam questões do 

património. Havendo também a possibilidade de articular com as tradições culturais, religiosas, 

No ponto três da ordem de trabalhos, o sr. Presidente da Câmara começou por fazer o 

enquadramento do que já tinha sido referido na última reunião de Conselho Geral,  sobre a 

construção da nova escola e a transição para as instalações da Escola Abreu Calado em 

Benavila. Dado que as obras estão previstas iniciar em janeiro, após o término das atividades 

de materiais e equipamentos logo na 

ou que no próximo dia 25 de novembro virá uma equipa da 

visitar as instalações da Escola Abreu Calado de modo a verificar se estão reunidas as 

condições necessárias para que as aulas na Escola de Benavila comecem no dia três de 

Informou que o edifício está a ser alvo de pequenas 

reparações, uma vez que o edifício já se encontra fechado há alguns anos.   A questão da rede 
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de gás e telecomunicações suscitam alguma preocupação. O professor António Correia mais 

uma vez questionou o sr. Presidente da Câmara, relativamente às questões da segurança dos 

alunos dentro do recinto escolar. O sr. Presidente da Câmara referiu que aguarda a visita da 

DGESTE para em conjunto encontrar a melhor solução. Referiu também que será con

uma empresa para instalar no edifício uma nova rede de internet.

Em relação às duas turmas de primeiro ciclo que funcionam na sede do Agrupamento 

continuarão em instalações a definir

A conselheira Carina Guedes mostrou

dos laboratórios, tendo questionado se se poderiam ir arrumando alguns livros e materiais 

existentes na arrecadação, junto à Biblioteca Escolar, uma vez que o número de livros é 

elevado. Foi esclarecido que para facilit

preparados para a mudança e transportados previsivelmente a partir de dezassete de 

dezembro. A conselheira Carina Guedes referiu ainda que tem conhecimento de que no edifício 

da Abreu Calado havia infiltrações derivadas da chuva, tendo o presidente da Câmara referido 

que esses problemas estão a ser tratados.

O Diretor do Agrupamento sugeriu que logo que fosse possível, antes de dia dezassete de 

dezembro, poderiam começar a ser transferidos para as instalaç

equipamentos que já não estejam a ser utilizados ou que não façam falta até ao final do período, 

o que facilitaria em muito o processo de mudança, aguardando para tal a indicação por parte da 

câmara. 

A professora Firmina referiu que é importante que o espaço destinado às aulas das turmas do 

primeiro ciclo, disponha de um espaço para brincar.

A conselheira Mónica Deodato saiu por imperativos familiares às dezanove horas e trinta e nove 

minutos. 

O diretor referiu que tudo deve e

calendário escolar é publicado em Diário da República não pode ser alterado, exceto por 

despacho ministerial. 
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de gás e telecomunicações suscitam alguma preocupação. O professor António Correia mais 

z questionou o sr. Presidente da Câmara, relativamente às questões da segurança dos 

alunos dentro do recinto escolar. O sr. Presidente da Câmara referiu que aguarda a visita da 

DGESTE para em conjunto encontrar a melhor solução. Referiu também que será con

uma empresa para instalar no edifício uma nova rede de internet.  

Em relação às duas turmas de primeiro ciclo que funcionam na sede do Agrupamento 

continuarão em instalações a definir  em Avis. 

A conselheira Carina Guedes mostrou-se preocupada com os materiais da biblioteca escolar e 

dos laboratórios, tendo questionado se se poderiam ir arrumando alguns livros e materiais 

existentes na arrecadação, junto à Biblioteca Escolar, uma vez que o número de livros é 

elevado. Foi esclarecido que para facilitar todo este processo, alguns materiais poderão ser 

preparados para a mudança e transportados previsivelmente a partir de dezassete de 

dezembro. A conselheira Carina Guedes referiu ainda que tem conhecimento de que no edifício 

ações derivadas da chuva, tendo o presidente da Câmara referido 

que esses problemas estão a ser tratados. 

O Diretor do Agrupamento sugeriu que logo que fosse possível, antes de dia dezassete de 

dezembro, poderiam começar a ser transferidos para as instalações da EPAC alguns materiais e 

equipamentos que já não estejam a ser utilizados ou que não façam falta até ao final do período, 

o que facilitaria em muito o processo de mudança, aguardando para tal a indicação por parte da 

riu que é importante que o espaço destinado às aulas das turmas do 

primeiro ciclo, disponha de um espaço para brincar. 

A conselheira Mónica Deodato saiu por imperativos familiares às dezanove horas e trinta e nove 

O diretor referiu que tudo deve estar preparado para que as aulas iniciem

calendário escolar é publicado em Diário da República não pode ser alterado, exceto por 
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de gás e telecomunicações suscitam alguma preocupação. O professor António Correia mais 

z questionou o sr. Presidente da Câmara, relativamente às questões da segurança dos 

alunos dentro do recinto escolar. O sr. Presidente da Câmara referiu que aguarda a visita da 

DGESTE para em conjunto encontrar a melhor solução. Referiu também que será contratada 

Em relação às duas turmas de primeiro ciclo que funcionam na sede do Agrupamento 

os materiais da biblioteca escolar e 

dos laboratórios, tendo questionado se se poderiam ir arrumando alguns livros e materiais 

existentes na arrecadação, junto à Biblioteca Escolar, uma vez que o número de livros é 

ar todo este processo, alguns materiais poderão ser 

preparados para a mudança e transportados previsivelmente a partir de dezassete de 

dezembro. A conselheira Carina Guedes referiu ainda que tem conhecimento de que no edifício 

ações derivadas da chuva, tendo o presidente da Câmara referido 

O Diretor do Agrupamento sugeriu que logo que fosse possível, antes de dia dezassete de 

ões da EPAC alguns materiais e 

equipamentos que já não estejam a ser utilizados ou que não façam falta até ao final do período, 

o que facilitaria em muito o processo de mudança, aguardando para tal a indicação por parte da 

riu que é importante que o espaço destinado às aulas das turmas do 

A conselheira Mónica Deodato saiu por imperativos familiares às dezanove horas e trinta e nove 

star preparado para que as aulas iniciem no dia três, visto que o 

calendário escolar é publicado em Diário da República não pode ser alterado, exceto por 
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A educadora Zélia referiu que os tablets não funcionam na sala do pré

sinal de internet. A conselheira Telma Bento em representação do Município referiu que essas 

ligações serão revistas.  

 E nada mais havendo a tratar, deu

ata, que depois de lida e aprovada será assinada, por mim que a secretariei e pelo senhor 

presidente do Conselho Geral.

 

O presidente do Conselho Geral 

____________________________
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A educadora Zélia referiu que os tablets não funcionam na sala do pré

sinal de internet. A conselheira Telma Bento em representação do Município referiu que essas 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual será lavrada a presente 

e aprovada será assinada, por mim que a secretariei e pelo senhor 

presidente do Conselho Geral. 

O presidente do Conselho Geral                                                           A secretária

____________________________                                          ________________________
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