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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA 

 

Ordem de trabalhos: 
Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior. 
Ponto 2 - Aprovação do documento “Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pela 

Diretora, das atividades no domínio da ação social escolar”. 
Ponto 3  – Aprovação do documento “Definição dos critérios de participação em atividades pedagógicas,      

científicas, culturais e desportivas”. 
Ponto 4 - Aprovação do documento “Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2021”. 
Ponto 5  - Aprovação do Plano Anual de Atividades. 
Ponto 6 -  Informações;  
Ponto 7 - Outros assuntos e deliberações. 

Ponto Prévio: 

• Por se encontrar ausente por licença de nojo, a Diretora do Agrupamento foi substituída nesta 
reunião pela Subdiretora, de acordo com o previsto na legislação em vigor. 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior. 

• Foi aprovada a ata da reunião anterior, referente ao dia 14 de outubro, por todos os elementos do 
Conselho Geral, com direito a voto, que estiveram presentes nas referidas reuniões. 

Ponto 2 - Aprovação do documento “Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, 
pela Diretora, das atividades no domínio da ação social escolar”. 

• Foi aprovado o documento por todos os elementos do Conselho Geral com direito a voto, que 
estiveram presentes na referida reunião. 

Ponto 3 - Aprovação do documento “Definição dos critérios de participação em atividades 
pedagógicas,      científicas, culturais e desportivas”. 

• Foi aprovado o documento por todos os elementos do Conselho Geral com direito a voto, que 
estiveram presentes na referida reunião. 

Ponto 4 - Aprovação do documento “Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2021”. 

• Foi aprovado o documento por todos os elementos do Conselho Geral com direito a voto, que 
estiveram presentes na referida reunião. 

Ponto 5 - Aprovação do Plano Anual de Atividades. 

• Foi aprovado o documento por todos os elementos do Conselho Geral com direito a voto, que 
estiveram presentes na referida reunião. 

Ponto 6 - Informações 
Foi referido ao Conselho Geral o seguinte: 

 

• O Plano de Contingência do Agrupamento foi novamente atualizado, de acordo com as propostas da 
tutela, e já se encontra disponível para consulta da comunidade educativa no respetivo site. Os 
docentes do Departamento do 1.º ciclo propuseram que, em caso de regime não presencial, cada 
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turma usufrua de duas horas síncronas diárias, com o professor titular de turma. 

• Critérios de avaliação – já se encontram atualizados e disponibilizados no site da Escola. 

• No passado dia 5 de novembro decorreu o exercício público de Cidadania no âmbito do risco sísmico -  
“A Terra Treme”. 

• No dia 09 de novembro, entre as 17:30h/ 20:30h, o nosso Agrupamento foi convidado pelo CFAE 
Centro-Oeste para participar num encontro para apresentação de partilhas e análise dos diferentes 
instrumentos de monitorização de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão no âmbito do Dec. 
Lei n.º 54/2018 de 6 de julho - ERASMUS+KA1 – Florença “Educação inclusiva Itália”. Este evento foi 
realizado on-line. 

• No âmbito do projeto Erasmus+ KA1 - Por uma escola inclusiva -  e em virtude da situação pandémica 
atual, foi pedida a extensão do prazo, por mais um ano, tendo a mesma sido aceite pela Agência 
Nacional Erasmus+. O projeto será executado excecionalmente em 36 meses, com início a 
01/09/2019 e conclusão a 31/08/2022, ambas incluídas. 

• Foram homologadas as Listas Unitárias de Ordenação Final dos procedimentos concursais comuns de 
recrutamento para a contratação em regime de contrato a termo resolutivo para a carreira e 
categoria de assistente técnico e para a carreira e categoria de assistente operacional, tendo em vista 
a constituição de reservas de recrutamento, para assegurar necessidades transitórias; 

• No âmbito do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário já se encontram colocados os 
técnicos previstos - Animador Sociocultural e Psicólogo. Neste momento encontram-se a divulgar o 
respetivo plano, junto das turmas. 

• Ainda não foi colocado qualquer professor para o grupo 400, e foi necessária a redefinição da 
distribuição de serviço (falta de professores mesmo em Oferta de Escola - foi necessário atribuir horas 
extraordinárias). 

• As reuniões de avaliação intercalares referentes ao 1.º semestre decorreram on-line,  nos dias 26 e 27 
de novembro. Destas reuniões resultaram informações sobre a avaliação qualitativa dos alunos para 
os encarregados de Educação, as quais serão enviadas via e-mail, pelos respetivos Coordenadores 
Pedagógicos de cada turma, e também podem ser consultadas na plataforma Inovar Consulta. 

• ESCOLA-ON: a plataforma de apoio ao processo de ensino e aprendizagem no nosso Agrupamento, já 
se encontra a funcionar. O novo link de acesso à plataforma é o seguinte: https://aeab.escola-on.pt/ 
(já foi enviado a todos os docentes e alunos via e-mail, e está disponível na página do Agrupamento). 

• Programa Eco-escolas: no passado dia 13 de novembro recebemos o galardão Eco-Escolas em três 
escolas do nosso Agrupamento: EB de Atouguia da Baleia,  CEAB e  EB1 de Ferrel, em sessão online da 
ABAE. As escolas do agrupamento - EB1 de Ferrel, CEAB e EBAB vão continuar a participar no 
programa Eco-Escolas. Em dezembro prevê-se a realização do 1.º Conselho Eco-escolas. No âmbito 
desse conselho vai aplicar-se a auditoria ambiental junto dos alunos, das referidas escolas; foi 
proposta a comemoração do dia Eco-Escolas, na última semana de aulas do 1.º semestre, com o 
hastear da bandeira nas três escolas que participam no programa e com a realização de atividades 
várias relacionadas com a temática 

• No âmbito da promoção da segurança na internet, o Agrupamento foi inscrito nos “Desafios 
Seguranet” e alguns alunos vão participar na iniciativa “Líderes Digitais”, prevendo-se, desta forma, 
promover e disseminar atividades  junto da comunidade educativa. 

• No âmbito de um Concurso sobre escrita de Histórias, promovido pela Associação AJUDARIS, duas 
escolas do nosso Agrupamento foram contempladas no Volume IV, respeitante ao distrito de Leiria, 
com textos dos seus alunos sobre o tema “Animais”: um texto coletivo da turma 3 de Escola EBI de 
Ferrel e um texto da turma do 6.ºano (ano letivo passado) da escola sede. 

• Entre os dias os 18 e 22 de dezembro os JI e as Escolas EBI do agrupamento serão visitadas pelo Pai 
Natal. 
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Ponto 7 – Outros assuntos e deliberações. 

• Foi aprovada a nomeação de uma Comissão Eleitoral para o orçamento participativo de dois mil e 
vinte e um - de acordo com o referido em despacho n.º 436-A/2017, emanado do Gabinete do 
Ministro de Educação e publicado em Diário da República, 2.ª série – n.º5, de 6 de janeiro de 2017; 
esta comissão eleitoral é composta por um professor (o professor Provedor do Aluno do 
Agrupamento) e um conjunto de estudantes que assegurarão o regular funcionamento das mesas de 
voto, respeitantes ao Orçamento Participativo de Escolas, que se realizará em sede de Agrupamento, 
em data oportuna a anunciar no segundo semestre. 

• Uma das representantes do Município de Peniche informou esta assembleia que a retirada de 
amianto na escola sede estará para breve. Referiu ainda que a qualidade e a quantidade das refeições 
servidas nos refeitórios do Agrupamento têm merecido uma avaliação positiva por parte dos alunos. 
Disse ainda que a lista dos Assistentes Operacionais previstos para os vários Agrupamentos já se 
encontra publicada. 

• A Subdiretora referiu que a colaboração da enfermeira Carla tem sido uma mais-valia para o 
Agrupamento, uma vez que a informação prestada aos Encarregados de Educação sobre a Covid-19 
tem sido bastante clara e esclarecedora. 

• Foi feita referência à falta de iluminação exterior da escola sede, facto que de alguma forma 
compromete a segurança dos alunos e de todos os que acedem às imediações do edifício, 
principalmente às 18h. O representante a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia acrescentou que 
já seguiu informação para a tutela. 

• Uma representante dos Encarregados de Educação referiu-se a um atraso registado no transporte de 
alunos de Ferrel para o Agrupamento, ocorrido na manhã de 16 de dezembro. 
 

 

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

dezembro de 2020. 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 


