MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
de 20 de julho de 2022
1- Leitura e aprovação da ata da reunião de 23.03.2022;
A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade, pelos presentes na referida reunião.
2- Nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, aprovar
o mapa de férias do Diretor.
O Presidente do Conselho Geral informou os membros deste Conselho do período de férias solicitado pelo
Diretor do Agrupamento, este referiu que solicitou o mínimo que é obrigatório por lei, de dois a trinta e um
de agosto. Estas datas foram aprovadas por unanimidade.
3- Nos termos do nº 1 do artigo 13º do Dec. Lei nº 75/2008, alterado pelo Dec. Lei nº 137/2012 aprovar
os seguintes documentos:
a. Plano de Atividades de Enriquecimentos Curricular (AEC);
b. Critérios de elaboração de horários.
O Presidente do Conselho Geral passou a palavra ao Diretor do Agrupamento para prestar os
esclarecimentos necessários relativos aos documentos em apreciação.
a. Plano de Atividades de Enriquecimentos Curricular (AEC);
O Diretor referiu que tem havido uma grande adesão às AEC e que este plano é fundamental, pois todos os
alunos participam nas mesmas, ainda que estas não sejam obrigatórias. As AEC devem ser nos blocos terminais,
o que nem sempre é possível, atendendo aos recursos humanos, disponibilidade horária e ao facto de se terem
que deslocar de escola para escola.
O Plano de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) apresenta uma diferença relevante
relativamente ao ano passado. No terceiro e quarto ano o Inglês já não é AEC, assim, no ano transacto estes
alunos usufruíam de quatro horas de Atividade Física e Desportiva e uma hora no ensino de Música, considerouse que seria benéfico haver oferta de uma outra vertente noutra área e, após diálogo com os responsáveis da
autarquia desta área e se verificar a disponibilidade de um técnico para lecionar outra área. Assim, este ano
letivo, haverá três horas de Atividade Física e Desportiva, uma hora no ensino de Música e uma hora de
Expressão Dramática.
O Plano de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) foi colocado a votação e foi aprovado por
unanimidade.
b. Critérios de elaboração de horários.
O Diretor do Agrupamento afirmou que estes critérios estão de acordo com o contemplado na
legislação vigente. Está em linha com o do ano transato, havendo um ponto importante a salientar que é a
mudança da mancha horário a nível do segundo e terceiro ciclos e secundário. Este Agrupamento encontra-se
inserido no Projeto-Piloto “Partilha de Turmas” da área da CIM - Terras de Trás-os-Montes que nasceu do facto
de haver uma desertificação evidente, o que dificulta às escolas a oferta de um leque de opções a nível do
profissional, assim como o número de alunos obrigatório por turma. Assim, os alunos poderão ter a parte
curricular numa escola e frequentar a específica noutra escola. Para um bom funcionamento é necessário haver

um bom grau de articulação entre as escolas e, por isso, propôs-se a alteração do horário da escola, atendendo
ainda ao solicitado pelos alunos em diferentes momentos de reflexão e partilha de opiniões.
Optou-se pela inserção de mais um tempo diário na parte da manhã, inicialmente fez-se uma proposta
de iniciar às oito horas e quarenta e cinco minutos e, para tal, contactaram-se as entidades envolvidas, pois
seria necessário alterar os circuitos dos transportes, esta opção teve de ser colocada de parte atendendo à
empresa de transportes.
As aulas continuarão a iniciar às nove horas com um intervalo de quinze minutos e um de dez minutos e
alteração na hora de almoço, estas mudanças implicarão um esforço acrescido por parte do bufete e da cantina.
O Conselheiro Alexandre Trigo mostrou algum ceticismo relativamente ao pouco tempo que os alunos
têm para comer, quer no intervalo quer na hora de almoço.
Estes critérios continuam a contemplar o regime presencial, misto e não presencial, apesar de não
estarmos em contingência referente ao COVID 19, tal ainda poderá acontecer num futuro próximo.
O conselheiro Alexandre Trigo questionou se este sistema de ensino não presencial poderia ser aplicado
noutras situações de doença.
O Diretor referiu que só é aplicado em situações de COVID 19 algo que nem o Ministério tinha colocado
como regra a ser aplicada noutras situações.
Dialogou-se sobre alguns constrangimentos com que se lida para a elaboração de horários e ainda
algumas situações que ocorrem a nível da empresa de transportes.
O documento foi colocado a votação e foi aprovado com um voto contra e doze a favor.
4- Outros assuntos.
A Representante da Autarquia, Gracinda Peixoto, deu os parabéns pelo Jornal Escolar que, na sua
opinião, apresenta qualidade, diversidade de atividades e denota-se a participação de toda a comunidade. O
Diretor agradeceu estas palavras, referindo que esse trabalho passa pela colaboração e empenho de toda a
equipa que elabora o jornal.
O Conselheiro Alexandre Trigo pediu esclarecimentos relativamente ao Evento Expo Vila, pois considera
que teria sido importante uma presença humana, pois o espaço do Agrupamento só tinha uma exposição das
atividades realizadas.
O Diretor referiu que, desde o início, considerou importante que os alunos estivessem presentes e
colaborassem e, para tal, solicitou a colaboração do Presidente da Associação de Estudantes, tendo este
mostrado disponibilidade, no entanto nenhum aluno compareceu na apresentação.
O Presidente do Conselho Geral solicitou ao conselheiro Luís Policarpo, vereador da autarquia, a
marcação do parque de estacionamento da escola, este esclareceu que, quando houver trabalhos de pintura no
concelho, a empresa que os executa também os realizará na escola.
O conselheiro Luís Policarpo agradeceu ao Agrupamento, porque em todas as parcerias realizadas
sempre houve colaboração e um bom trabalho de equipa. O Diretor agradeceu estas palavras, concordando
com as mesmas e agradecendo também essa colaboração.
O Presidente do Conselho Geral agradeceu o empenho, esforço e trabalho da parte de todos, desejando
boas férias e que no novo ano letivo se mantenha este sentido de responsabilidade. Agradeceu ainda o
empenho daqueles que, no próximo ano letivo, não estarão presentes, desejando tudo de bom e que, na
próxima reunião, serão indicados novos elementos.
Vila Flor, 20 de julho de 2022.
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