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Circular Informativa 

Ana Maria Figueiredo Tremoço Nabo, presidente do Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas de Gavião, em cumprimento do disposto na alínea i) do ponto 1, do artigo 14º, Capítulo II, do 

Regimento do Conselho Geral, torna públicas as informações/deliberações tomadas na reunião de dia 

09 de dezembro de dois mil e vinte, através da presente circular informativa. 

REUNIÃO ORDINÁRIA  

ORDEM DE TRABALHOS 

Ponto um – apreciação e eventual aprovação da ata da reunião anterior; 

Ponto dois – aprovação do Plano Anual de Atividades 2020-2021; 

Ponto três – apreciação do Plano de Formação 2020-2021; 

Ponto quatro – aprovação do Projeto Educativo 2019-2022; 

Ponto cinco – Plano de Atuação 2020-2021; 

Ponto seis – Carta estratégica do Programa de  Mentorias; 

Ponto sete – transferência de competências para os órgãos municipais no 

domínio da educação; 

Ponto oito – definição das linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento; 

Ponto nove – definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, 

pelo diretor, das atividades no domínio da ação social escolar; 

Ponto dez – Projetos do AEG; 

Ponto onze – outros assuntos.  

 

ASSUNTOS TRATADOS DELIBERAÇÕES 

Ponto um 
Foi lida e aprovada por maioria a ata da reunião anterior, com abstenção de 

três conselheiros que não estiveram presentes na reunião anterior. 

Ponto dois 

Foram apresentadas, pela presidente do Conselho Geral, as linhas gerais do 

documento orientador das atividades propostas para este ano letivo. O senhor 

diretor referiu que este PAA apresenta condicionalismos diferentes, devido às 

contingências adversas que se vivem atualmente. Foi elaborado um 

documento mais simplificado para uma leitura mais fácil. A educadora 

Genoveva Belona, responsável pelo PAA, acompanha-o e prepara o boletim 

informativo para cada mês (newsletter). Foi aprovado por unanimidade. 

Ponto três 
Foram os conselheiros informados que este documento inclui todas as 

formações promovidas pelo agrupamento, assim como todas as outras que o 
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pessoal docente e não docente faz, de forma autónoma. Foi apreciado 

favoravelmente por todos. 

Ponto quatro 

 O senhor diretor referiu que, a finalização do Projeto Educativo, devido ao 

encerramento das escolas a partir de março de 2020, ficou para segundo 

plano, dando-se prioridade ao E@D.  

Estando neste momento finalizado, foi analisado e elogiado pelos 

conselheiros. Tratando-se de um documento objetivo/participativo/de leitura 

fácil, foi o mesmo aprovado por unanimidade. 

Ponto cinco 

A presidente do Conselho Geral fez uma breve apresentação deste documento 

que estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano 

letivo 2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, cabendo a 

cada escola criar os seus planos de atuação onde sejam contempladas as 

respostas organizacionais, curriculares e pedagógicas que encontrarem para a 

recuperação e consolidação das aprendizagens dos alunos. Foi feito um 

reconhecimento aos dois vereadores do município pelo empenho/apoio dado; 

assim como um louvor, por parte dos conselheiros, para o agrupamento, na 

figura do senhor diretor, por tudo o que tem feito em prol dos alunos. 

Ponto seis 

Foi dado a conhecer aos conselheiros a Carta Estratégica do Programa 

Mentorias que “visa estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação 

entre alunos dos 2º, 3º ciclos e Ensino Secundário, conduzindo à melhoria dos 

resultados escolares”. Considerado uma medida preventiva, e por isso 

dinâmico, reflexivo e flexível, em articulação com outras estratégias 

curriculares e/ou pedagógicas, potencia o sucesso académico e o bem-estar 

emocional dos alunos, contribuindo para a ativação de um ecossistema de 

aprendizagem inclusivo, diferenciado e comunitário.  O senhor diretor referiu 

que já foi feita formação aos mentores, já estão identificados os mentores e 

os mentorandos e que já está contemplado um psicólogo para trabalhar no 

Programa de Mentorias. 

Ponto sete 

O Decreto-Lei n.º 21/2019 concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais 

no domínio da educação. O senhor diretor referiu que a limpeza escolar, os 

combustíveis, e os consumíveis ficam sobre a tutela direta do município; o 

refeitório escolar, o leite escolar, a avença dos CTT e as telecomunicações 
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sobre a orientação do diretor do agrupamento. 

Ponto oito 

A presidente do Conselho Geral leu o documento onde estão definidas as 

linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; (Anexa-se o 

documento). O mesmo foi aprovado por unanimidade. 

Ponto nove 

A presidente do Conselho Geral leu um documento onde estão explanadas as 

linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades 

no domínio da Ação Social Escolar. (Anexa-se o documento). O mesmo foi 

aprovado por unanimidade. 

Ponto dez 

A presidente do Conselho Geral fez uma explanação das atividades que estão em 

curso neste ano letivo. 

- O senhor Diretor acrescentou ainda o programa de Estratégia de Desenvolvimento 

Europeu 2020-2027, onde se pretende continuar a apostar no ERASMUS para 

docentes e alunos, promovendo mais experiências semelhantes às já realizadas, 

informando ainda que nos últimos meses foram condicionadas duas viagens, uma à 

Grécia e outra a Espanha, e o acolhimento de um grupo de crianças das escolas 

parceiras estrangeiras no concelho de Gavião devido à pandemia. Referiu também 

que o compromisso é continuar a candidatar projetos, e que este ano o ERASMUS 

mudou para uma perspetiva a longo prazo, tendo-se realizado uma candidatura 

nestes novos moldes. 

-Promoção do Sucesso Escolar (sendo que a partir de janeiro, a escola vai 

usufruir de mais um recurso); 

-Fundação Calouste Gulbenkian lança o projeto GAP – Gulbenkian 

Aprendizagem, uma iniciativa que pretende apoiar alunos dos ensinos básico e 

secundário a recuperar aprendizagens perdidas em três áreas disciplinares do 

currículo: Português, Inglês e Matemática, bem como a desenvolver 

competências importantes para o estudo autónomo. O AEG foi contemplado 

com este projeto. 

Ponto onze Não houve outros assuntos a tratar. 

 

 

Gavião, 09 de dezembro de 2020                                                                   

 

 

A Presidente do Conselho Geral 
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_________________________________________ 
 

(Ana Maria Figueiredo Tremoço Nabo) 


