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Ata n.º 18 

2020/2021 
  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - OLEIROS 

 

 

   ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 1.º Período 

 

------ Ao décimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e vinte, pelas dezanove horas, 

e quinze minutos, reuniu por videoconferência, o Conselho Geral (CG) do referido 

Agrupamento, presidido pelo docente João Paulo Ramos Natário, presidente do Conselho 

Geral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Estiveram presentes os elementos que fazem parte deste órgão, à exceção de Ana 

Maria Lopes em representação do Pessoal não Docente, os elementos João Mateus e 

Filipe Mendes em representação da Comunidade Local. --------------------------------------------- 

------ Tendo sido dada a tolerância estipulada por Lei e verificado o número suficiente de 

elementos para existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.------------------------ 

------ Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior;-------------------------------------------------- 

------ Ponto Dois: Informações;--------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto Três: Aprovação do plano anual de atividades;--------------------------------------------------- 

------ Ponto Quatro: Aprovação do plano anual de visita de estudos;--------------------------------------- 

------ Ponto Cinco: Apresentação dos planos de contingência e plano de atuação para o ano  

letivo 2020 - 2021;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto Seis: Outros assuntos;------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Deu-se início à reunião com a aprovação da ata da reunião anterior por unanimidade.----------  

------ De seguida, tendo como referência o ponto dois, tomou da palavra o senhor Diretor 

que informou os elementos do Conselho Geral, sobre o ponto da situação, do que está a 

correr menos bem no Agrupamento.------------------------------------------------------------------------ 

------ O leitor de cartões na entrada do Agrupamento continua a não funcionar e também 

continua a não ser possível carregar e comprar as senhas de refeição com o cartão 

multibanco.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ O início do ano foi muito atípico e atribulado para todos e a Câmara Municipal, tem 

sido um parceiro de excelência para a nossa escola. Disponibilizou as tendas que se 

encontram na escola sede, um plano de contingência por excelência, o qual temos de 

respeitar. Por vezes, nota-se um certo relaxamento por parte de alguns alunos em relação 

ao cumprimento das regras, o que por vezes temos que chamar à atenção para a 

necessidade de respeitarem mais o distanciamento. Relativamente à situação pandémica, 

foi confirmado um caso positivo, um aluno com Covid 19, na escola sede. Perante este 

caso foi tudo articulado com a autoridade de saúde local, foram tomadas as medidas para 

que as duas turmas de nono ano ficassem em isolamento profilático. O aluno que testou 

positivo, o último dia que esteve na escola estava assintomático, o que quer dizer que a 

probabilidade de ser contagioso, é praticamente nula. Assim, os alunos das duas turmas 

de nono ano irão fazer teste de Covid, no dia vinte e cinco de novembro, já fará uma 

semana e meia que estão em casa. Este foi o único caso positivo até agora, no 

Agrupamento de escolas. Ainda sobre este assunto, o Senhor diretor perguntou ao 

Senhor Vereador da Câmara se as duas alunas que estão na residência de estudantes já 

tinham regressado a casa, para cumprir o isolamento profilático. O Senhor Vereador 

respondeu que sim, que o motorista da Câmara tinha efetuado o transporte das discentes 

para a sua casa, em Castelo Branco. O Senhor Diretor referiu também que os transportes 

dos alunos foram cancelados e que tiveram que fazer um pedido de esclarecimentos à 

Dgest, para que as duas turmas pudessem usufruir do ensino à distância e ficassem 

abrangidas pelo seguro escolar. Foi uma noite de muito trabalho, de particular relevo para 

as diretoras de turma, do nono A e do nono B, que estabeleceram todos os contactos com 

os Encarregados de Educação destes alunos. Perante esta situação é necessário ter em 

atenção ao que é dito e que quando surge um caso positivo, a primeira pessoa a saber é 

a Delegada de Saúde, (Dr.ª. Manuela) e a segunda pessoa é o Sr. Diretor.--------------------- 

----- De seguida, o Senhor Victor informou os elementos deste órgão, que um dos 

motoristas que executa o transporte escolar, estava em isolamento profilático e foi 

substituído por outro, por indicação da Delegada de Saúde. Este motorista não estava 

contagiado, mas esteve em contacto com alguém que estava contagiado pelo vírus. ------- 

----- O Senhor Diretor referiu ainda neste contexto, que estão em isolamento profilático 

dois assistentes Técnicos; um Assistente Operacional e também duas Professoras no 

nosso Agrupamento. As professoras que estão em isolamento profilático continuam a dar 
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aulas a partir de casa. A turma está na sala de aula e a professora está em casa a dar 

aulas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda sobre este assunto, o Senhor Presidente do Conselho Geral pediu a palavra e 

frisou que todos nós estamos a seguir as diretrizes e que a realidade e a verdade é 

aquela que interessa e o que importa é tentarmos manter o que temos vindo a cumprir. A 

professora Lídia, colocou uma questão em relação ao primeiro ciclo, se a turma estiver na 

escola e a professora em casa como é que é possível, uma vez que, são alunos com 

outra idade. O Senhor Diretor, respondeu que na nossa escola há um professor sem 

componente letiva e que poderá fazer esse trabalho e que esta questão foi colocada à 

Direção Regional de Coimbra e foi aceite. O presidente do Conselho Geral disse que a 

escola tem autonomia para gerir os recursos humanos e com esta solução apresentada 

pelo Senhor Diretor, estão salvaguardadas as aulas da turma.------------------------------------- 

 Os docentes e os Assistentes Técnicos em isolamento profilático podem exercer o 

teletrabalho. Já os Assistentes Operacionais não podem ficar em teletrabalho. A 

professora Patrícia referiu que quando ficou em isolamento profilático conseguiu dar as 

aulas a partir de casa, pois foi colocada uma câmara na sala de aula e foram feitas todas 

as diligências através da Equipa do Laboratório de Aprendizagem. Neste sentido, o 

Senhor Diretor disse que esta Equipa de Trabalho tem sido incansável em tudo o que lhe 

é pedido para fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De seguida, a Representante dos Pais, Cláudia Margarida Mendes colocou uma 

questão que poderá vir a acontecer que é o facto de haver crianças noutras escolas que 

poderão ficar em isolamento e que têm irmãos a frequentar a escola sede, que também 

podem ficar em isolamento, qual seria o procedimento, neste caso concreto. O Senhor 

Diretor respondeu que neste caso, seja um aluno ou uma turma, é sempre a Delegada de 

Saúde que decide e a direção da escola cumpre as orientações. A escola adquiriu 

algumas câmaras de filmar e que podem ser colocadas nas salas de aula, para que os 

alunos em isolamento possam assistir às aulas a partir de casa. Neste momento, existem 

três casos: Os alunos das turmas estão em casa e a câmara na sala de aula a apontar 

para o quadro e a professora está na sala de aula a dar a aula. O segundo caso, temos os 

alunos na sala e o professor em casa a dar a aula. O terceiro caso é os alunos da turma 

que estão na sala, a Câmara virada para a turma e a professora aparece videoprojetada e 

a mesma, vê a turma em casa. Isto quer dizer que a escola, neste momento está 
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preparada tecnologicamente, para que o aluno, o professor e a turma fiquem em casa, 

caso seja necessário. Ainda sobre este assunto, o Senhor Presidente do Conselho Geral 

perguntou se mais alguém queria intervir. O Senhor Vereador apresentou uma sugestão; 

a criação de um boletim informativo para que os Encarregados de Educação ficassem 

informados de tudo o que se passa na escola. Este boletim seria enviado semanalmente, 

aos Encarregados de Educação, evitando assim certos “boatos” que possam vir a surgir. 

O Senhor Presidente do Conselho Geral considerou ser uma sugestão positiva e que no 

final da semana os Encarregados de Educação ficavam informados de tudo o que se 

passa na escola.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dando cumprimento ao terceiro ponto da ordem do dia, foi apresentado o Plano 

Anual de Atividades, este é diferente dos anos anteriores, tem a ver com o 

enquadramento e o tempo que estamos a viver. Foi proposto a votação para a aprovação, 

ninguém votou contra, ficando aprovado por unanimidade. ------------------------------------------

----- No ponto quatro, aprovação do plano anual de visita de estudos, o Senhor Diretor 

disse que atendendo a este tempo de pandemia, ninguém consegue programar visitas de 

estudo, no entanto, considera necessário aprovar este plano com a condição de o efetuar 

quando as condições o permitirem. Foi proposto a votação, sendo aprovado por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em relação ao ponto cinco, apresentação dos planos de contingência e plano de 

atuação para o ano letivo 2020 - 2021, o Senhor Presidente do Conselho Geral, 

perguntou ao Senhor Diretor se este tinha alguma consideração a fazer sobre este ponto. 

O Senhor Diretor explicou que estes documentos são muito extensos e que referem o 

modo como devemos estar nas aulas e na escola e que os planos de contingência das 

escolas do Orvalho e do Estreito são específicos, porque são realidades diferentes. Todos 

estamos a respeitar estes planos de contingência. ---------------------------------------------------- 

-----O plano de atuação é um plano que tem tudo a ver com o que já aconteceu, as duas 

turmas em casa e os professores a cumprir com o que foi estabelecido. Sobre este 

assunto o Senhor Presidente do Conselho Geral, disse que estes documentos foram 

enviados para todos e que todos devemos fazer uma leitura atenta dos mesmos para 

sabermos o que temos de cumprir. São documentos que nunca estão perfeitos e carecem 

de uma atualização quando necessária. Foram também propostos para aprovação e 

ficaram aprovados por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- 
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