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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA 

 

Ordem de trabalhos: 
Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior. 
Ponto 2 - Lançamento do ano letivo. 
Ponto 3 - Informações. 
Ponto 4  – Outros assuntos e deliberações. 

Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior. 

• Foi aprovada a ata da reunião anterior, referentes ao dia 27 de julho, por todos os elementos do 
Conselho Geral, com direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião. 

Ponto 2 – Lançamento do ano letivo. 

• No âmbito do preconizado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º53-D/2020, ponto 20, alínea 
p), de 20 de julho de 2020, o Conselho Geral pronunciou-se favoravelmente, ratificando por 
unanimidade, o Programa de Mentoria, elaborado e aprovado em Conselho Pedagógico. 

• Foi aberto o concurso para as AEC dos Estabelecimentos Escolares do Município de Peniche. 

• A propósito de uma candidatura ao Plano de Desenvolvimento Pessoal Social e Comunitário (PDPSC), 
no âmbito da promoção do sucesso e inclusão educativos, submetida no dia 24 de agosto, ao nosso 
Agrupamento foram atribuídos dois recursos técnicos educativos (um psicólogo e um animador Sócio 
Cultural a tempo completo). 

• Tendo em consideração que ainda não existe a confirmação da renovação do Contrato de Autonomia, 
no presente ano letivo, existe menos um horário de Matemática para a implementação do Projeto 
Espaço Bússola. 

• O Agrupamento tem, no presente ano letivo, 60 turmas, distribuídas pelos ciclos de ensino da 
seguinte forma: 7 grupos no Pré-Escolar; 23 turmas no 1.º Ciclo; 6 turmas no 5.º ano; 6 turmas no 6.º 
ano; 7 turmas no 7.º ano; 6 turmas no 8.º ano; e 5 turmas no 9.º ano. 

• O ensino ocorre em regime presencial, nos seguintes termos: na Educação Pré- e no 1.º ciclo - das 9h 
às 12h e das 14h às 16h; no 2.º ciclo e em 3 turmas do 7.º ano de escolaridade a mancha letiva está 
afeta ao turno da manhã (entre as 8h e as 13h), cumprindo a restante matriz curricular na parte da 
tarde, até às 16h30; nas restantes turmas do 3.º ciclo a mancha letiva está afeta ao turno da tarde 
(entre as 13h15 e as 18h15), cumprindo a restante matriz na parte da manhã, a partir das 9h45m. 

• Receção aos alunos e encarregados de educação - a receção é presencial apenas para as crianças do 
pré-escolar e alunos do 1.º e 5.º anos, (só um adulto por criança, as crianças/alunos não estarão 
presentes) em horários desfasados, nos dias 15 e 16 de setembro.  

• No presente ano letivo são implementadas as seguintes Medidas de Promoção do Sucesso Educativo: 
Contrato Para o Sucesso Educativo, desde o 1.º até ao 3.º Ciclos, integrado no Plano de 
Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, no âmbito da promoção do sucesso e inclusão 
educativos; Grupos de Aprendizagem no 1.º, 2.º e 3.º anos de escolaridade; Coadjuvação na disciplina 
de Matemática, entre os grupos 110 e 230; Projetos de promoção da Leitura e das diferentes 
Literacias, pela equipa da Biblioteca, em todos os ciclos de ensino; Espaço Bússola na disciplina de 
Matemática, nos 5.º e 7.º anos de escolaridade; Espaço Bússola na disciplina de português no 6.ºano 
de escolaridade; Matemática+ e Português+ no 9.º ano; diversas Salas de Estudo, em regime on-line, 
na Escola-On; Apoio Tutorial Específico; Apoio Tutorial Geral; Mentorias; Passaporte Para o Sucesso 
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Educativo; PLNM; Contrato para o sucesso educativo. 

• O Plano de Contingência do Agrupamento integra as especificidades a implementar em cada 
estabelecimento de ensino do Agrupamento e está a ser amplamente divulgado na Comunidade 
Educativa, através da Página do Agrupamento, por envio de e-mail a docentes, alunos/encarregados 
de educação, assistentes técnicos e assistentes operacionais. Do Plano de Contingência, que 
contempla todas as orientações da DGS, procurou-se atender às especificidades de cada 
estabelecimento de ensino, no qual se destacam, entre outras, as seguintes medidas: alargamento e 
desfasamento de horários, por turnos; criação de zonas de segurança por turma; sinalética; circuitos 
pré-definidos; entrega de alimentos na zona de segurança das turmas; fixação de sala por turma; 
identificação de grupos/turma por cor, com vista à vigilância no momento de recreio; reorganização 
do espaço escolar; refeições take away, ainda a confirmar; desfasamento de horário do refeitório, por 
turma; entrega de kit de 3 máscaras aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos de Ensino; medição de 
temperatura. 

• A informação a disponibilizar aos encarregados de educação no âmbito do lançamento do ano escolar 
foi disponibilizada na página do Agrupamento e será enviada para todos os alunos/EE via e-mail. 

• Alguns conselheiros dirigiram algumas questões à Diretora, no âmbito da dinâmica prevista para o 
arranque do ano letivo, nomeadamente, acessos na entrada da escola, início das AEC’s, para as quais 
foram dadas as respostas possíveis. 

• Duas docentes conselheiras manifestaram o seu desagrado face às condições físicas em que se 
encontram, nesta altura, em vésperas de início do ano letivo, os edifícios em que vão lecionar, 
lamentando, inclusivamente, as condições de salubridade e alguma falta de material de higienização.  
Esta situação foi remetida para a representante da Câmara Municipal de Peniche, presente na 
reunião. A Diretora apelou para alguma tolerância, principalmente neste período de pandemia, pois 
algumas empresas fornecedoras de material não conseguiram cumprir com os prazos e compromissos 
estipulados, devido ao volume de encomendas. 

• Uma docente conselheira lamentou ainda a falta de recursos humanos no seu estabelecimento de 
ensino.  

Ponto 3– Informações: 

• O Agrupamento foi premiado no âmbito do Concurso da Ajudaris, numa turma da EB1 de Ferrel e na 
turma do 6.º E, (do ano letivo anterior) sob o tema “Animais”, na modalidade poema, sendo 
integrado no livro Ajudaris 2020. 

• A cerimónia de entrega de Prémios Rainha Maria Sofia de Neuburgo realizar-se-á no dia 17 de 
outubro, com horário a confirmar – on-line. 

• A Plataforma Escola ON, que para o nosso Agrupamento será a título gratuito por sermos uma escola 
piloto, é para continuar a ser usada. Neste âmbito, realizou-se uma Reportagem feita pela TSF no 
nosso Agrupamento, no dia 10 de setembro, enquanto escola piloto daquela plataforma, a propósito 
de um prémio atribuído à Escola ON. 

• O novo site do Agrupamento será brevemente disponibilizado a toda a Comunidade Educativa, sendo 
acessível através do mesmo domínio atb23.net: https://atb23escola.wixsite.com/meusite 

Ponto 4 - Outros assuntos e deliberações. 

• No âmbito do Projeto Erasmus+ KA2 (3.º Ciclo) o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia vai 
promover uma formação direcionada a docentes, em regime on-line, sobre o tema “Schools for the 
Blue Economy” (Escola Azul) nos dias 7, 8 e 9 de outubro, em formato on-line, entre as 15h00 e as 
17h00; 

• Foi apresentado e aprovado, por unanimidade, o nome da assessora de Direção proposta pela 
direção: a docente Maria Helena Conceição. 

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 16 de 
setembro de 2020. 
 

A Presidente do Conselho Geral:  
Ana Paula Rodrigues 
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