
REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

Ano letivo: 2021/2022

Convocatória nº: 77

Data da reunião: 28/12/2021

Hora da reunião: 19:00

Modalidade/local: realizada por videoconferência

Ordem de trabalhos:

1. Análise e aprovação da ata da reunião do Conselho Geral de 10 de dezembro de 2021;

2. Informações;

3. Análise e aprovação do Regimento do Conselho Geral;

4. Análise e aprovação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas Gaia Nascente para o ano

letivo 2021/22;

5. Enquadramento preliminar do processo de revisão do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas

Gaia Nascente:

6. Outros assuntos.

Minuta da ata n.º 1

1. Análise e aprovação da ata da reunião anterior:

▪ A ata da reunião do dia 10 de dezembro foi aprovada por unanimidade, após a correção das duas

pequenas gralhas identificadas.

2. Informações:

▪ O Presidente do Conselho Geral informou que foi criada uma conta de email como veículo de

comunicação oficial deste órgão, a saber: conselhogeral@aegaianascente.pt
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▪ Já no final do mandato do Conselho Geral cessante, foram apresentados dois recursos no âmbito

da Avaliação de Desempenho Docente (ADD), estes recursos encontram-se a seguir a tramitação

prevista na legislação aplicável.

3. Análise e aprovação do Regimento do Conselho Geral:

▪ Submetida a análise e discutidos os pontos destacados pelos conselheiros, a proposta de

Regimento do Conselho Geral foi aprovada por unanimidade com as seguintes alterações: ponto

um - introdução de um índice; ponto dois - correção do artigo 5º Duração do mandato de acordo

com o Regulamento Interno do Agrupamento; ponto três - nova redação do artigo 15º Designação

do Secretário.

4. Análise e aprovação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas Gaia Nascente:

▪ O Plano Anual de Atividades do AEGN foi aprovado por unanimidade com as seguintes referências:

acrescentar o Projeto do Desporto Escolar e o Projeto Calma nas Atividades Plurianuais.

5. Enquadramento preliminar do processo de revisão do Regulamento Interno do Agrupamento de

Escolas Gaia Nascente:

▪ O Diretor do Agrupamento de Escolas Gaia Nascente informou que, estando a terminar o período

de vigência do Regulamento Interno do Agrupamento, em sede de Conselho Pedagógico solicitará

a colaboração de todos os departamentos para a revisão deste documento e será aberto um

período de consulta aos membros da comunidade, entre fevereiro e março de 2022, para que o

documento final possa ser submetido à aprovação no mês de maio.

6. Outros assuntos:

▪ Os representantes dos pais e encarregados de educação apresentaram algumas dúvidas e

preocupações relacionadas com o início do 2º período, atendendo às circunstâncias causadas pelo

momento atual da pandemia, nomeadamente: modalidade de funcionamento das aulas; formas

de atuação na identificação, gestão e acompanhamento dos casos positivos; recuperação das

aprendizagens dos alunos; testagem do corpo docente e não docente.

▪ O Diretor do Agrupamento de Escolas Gaia Nascente apresentou a informação oficial acerca do

calendário escolar previsto para o 2º período, bem como a forma de atuação face às testagens e
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aos casos positivos identificados e expôs todas as medidas em curso no agrupamento para fazer

face às sequelas da situação pandémica nas aprendizagens dos alunos.

▪ O Presidente do Conselho Geral apresentou uma proposta para a marcação da reunião do

Conselho Geral do segundo trimestre, ficando esta agendada para o dia 17 de março de 2022,

pelas 19 horas.

Ana Paula Pereira

A secretária

Nuno Monteiro

O presidente da reunião
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