CONSELHO GERAL
MINUTA DA ATA DO CONSELHO GERAL
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020
1 - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. A ata da reunião foi aprovada por
unanimidade pelos presentes na referida reunião
De seguida, antes do segundo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente do Conselho
Geral deu a palavra ao Senhor Diretor, para fazer o ponto da situação actual vivida no
Agrupamento, nomeadamente em contexto da pandemia COVID-19. O Sr. Diretor
referiu que de momento há uma funcionária em isolamento em virtude de ter estado
em contacto com alguém que testou positivo. No passado recente o Agrupamento
teve alguns casos que chegaram a implicar o isolamento total de uma turma e, numa
outra vez, o isolamento de metade de uma turma. Referiu que não houve casos
positivos no pessoal docente, embora tivesse havido duas funcionárias que testaram
positivo. Presentemente a situação está ultrapassada. O Sr. Diretor deixou claro que
sempre que tiveram alunos em isolamento, houve o cuidado de disponibilizar a esses
alunos o acesso de vários materiais educativos, e quando os casos aumentaram, todos
os alunos passaram a ter acesso às aulas através de videoconferência.
2 - Nos termos do art.º 13 do Dec. Lei nº75/2008, alterado pelo Dec. Lei nº137/2012 o
Presidente colocou à apreciação o Plano Plurianual de Atividades para 2020/2023.
Após apresentação e apreciação foi o mesmo colocado a votação. Foi aprovado por
unanimidade pelos presentes na reunião.
3 - Nos termos do artº13 do Dec. nº 75/2008, alterado pelo Dec. Lei nº 137/ 2012 o
Presidente colocou à apreciação o Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2020
/2021. Após apresentação e apreciação foi o mesmo colocado a votação. Foi aprovado
por unanimidade pelos presentes na reunião.
4 - Nos termos do artº13º do Dec. Lei nº 75/2008, alterado pelo Dec. Lei nº137/ 2012 o
Presidente colocou à apreciação o relatório final de execução do Plano Anual de
Atividades do ano letivo 2019/2020. Após apresentação e apreciação foi o mesmo
colocado a votação, tendo-se abstido o conselheiro Alexandre Trigo e tendo votado a
favor os demais conselheiros presentes na reunião. Foi aprovado por maioria.
5 - Nos termos do art.º 13 do Dec. Lei nº 75/2008, alterado pelo Dec. Lei nº137 /2012
foram postos a aprovação os seguintes documentos: Anexo ao Regulamento Interno
relativo ao Regulamento dos Cursos Profissionais, Adenda relativa à equipa EQAVET (
European Quality Assurance Reference Framework for Vocacional Educacion and
Training) e Adenda relativa à Cidadania e Desenvolvimento. Foram aprovados por
unanimidade pelos presentes na reunião.
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6 - Aprovação das Linhas Orientadoras para a elaboração do Orçamento do
Agrupamento de Escolas de Vila flor para o ano civil de 2021. Foram aprovadas por
unanimidade pelos presentes na reunião.
7 - Para pronúncia e emissão de parecer nos termos do art.º 3 do decreto-Lei nº
387/90, de 10 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 299/2007, de 22 de agosto,
foi posta à apreciação e aprovação a proposta emanada da Câmara Municipal de Vila
Flor relativa à atribuição de Patrono à Escola Básica de Vila Flor, com a denominação
de “Escola Básica Dr. Artur Pimentel- Vila Flor”. O conselheiro Abílio Evaristo, enquanto
vereador e representante da autarquia referiu que o Dr. Artur Pimentel como
Presidente da Câmara Municipal de Vila Flor, foi uma figura incontestável e deu um
grande impulso à educação no concelho de Vila Flor, tendo deixando um legado que
muito marcou o concelho. A conselheira Paula Ferreira mostrou a sua discordância
para com a atribuição do nome do Dr. Artur Pimentel à Escola Básica de Vila Flor. Após
análise e apreciação da proposta o presidente do Conselho Geral colocou a mesma a
votação, tendo votado contra a conselheira Paula Ferreira e tendo votado a favor os
demais conselheiros presentes na reunião. Foi aprovada por maioria.
8 - Em outros assuntos, o conselheiro Alexandre Trigo apresentou a sugestão de o
Agrupamento poder vir a disponibilizar, aos encarregados de educação que o
solicitem, recursos humanos para apoio e formação no âmbito das TIC, de forma a ser
rentabilizado todo o esforço nesta fase de transição para o digital que se está a efetuar
no Agrupamento, para assim os encarregados de educação poderem auxiliar e
acompanhar os seus educandos em todas as atividades que sejam promovidas e
transmitidas por via informática, com vista a um melhor sucesso.
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