ATA NÚMERO CINQUENTA E DOIS
(SÍNTESE)
------ Aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta
minutos, reuniram os membros do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Emídio
Garcia, em reunião ordinária no auditório da Escola Sede Emídio Garcia, para dar
cumprimento à Convocatória número quatro (2021/2025), com a seguinte ordem de
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;-----------------------------------Ponto dois - Abertura do processo eleitoral para o cargo de Diretor do Agrupamento de
Escolas Emídio Garcia;-----------------------------------------------------------------------------Ponto três - Designação da Comissão de Avaliação das Candidaturas;----------------------Ponto quatro - Deliberação sobre o domínio de oferta das Atividades de Enriquecimento
Curricular (AECs) e fixação da respetiva duração semanal;----------------------------------Ponto cinco – Outros assuntos.------------------------------------------------------------------------- Passou-se, então, ao cumprimento do primeiro ponto da ordem de trabalhos com a
leitura e aprovação da ata da reunião anterior, tendo a mesma sido aprovada, por
unanimidade dos conselheiros presentes nessa reunião, verificando-se uma abstenção.------- Seguidamente, deu-se início ao segundo ponto da ordem de trabalhos, colocando a
aprovação o aviso da abertura do procedimento concursal prévio à eleição do Diretor
deste agrupamento, o qual foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------ Relativamente ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, após auscultação, este
conselho deliberou, unanimemente, que a Comissão Permanente deste órgão
desempenhará as funções atribuídas à Comissão de Avaliação das Candidaturas.--------------- No que concerne à situação atual do Agrupamento, ao nível de gestão, o Sr.º
Subdiretor expressou o seu agradecimento por todo o apoio prestado pelo Conselho Geral
nos últimos tempos tão conturbados e congratulou-se pelos profundos laços de amizade
e solidariedade que reinam na equipa do Diretor. Por fim, deixou claro que todos os
procedimentos, inerentes ao desenvolvimento do trabalho levado a cabo até à data, foram
supervisionados, acompanhados, sustentados e legitimados pela Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares (DGEstE).---------------------------------------------------------------- No que diz respeito ao quarto ponto da ordem de trabalhos, informou-se que o
documento colocado para análise e apreciação, “Domínio de oferta das Atividades de
Enriquecimento Curricular (AECs) e fixação da respetiva duração semanal”, foi
elaborado no Conselho de Docentes do primeiro ciclo e está de acordo com o Decreto-

Lei n.º 75/2008; tendo já sido aprovado pelo Conselho Pedagógico. Chamou-se à atenção
que, até à data, a gestão das AECs tem sido da responsabilidade do Agrupamento; contudo
esta situação poderá sofrer alterações no contexto do processo de municipalização.
Assim, fez-se notar o facto de este documento salvaguardar que no futuro o Agrupamento
mantendo uma postura consensual e de cooperação como tem sido hábito. De seguida, foi
dado um parecer positivo ao documento supracitado por unanimidade.--------------------------- Dando cumprimento ao último ponto da ordem de trabalhos, destacamos os
seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------- Os conselheiros foram informados de que apesar do Regulamento Interno (RI) já
ter sido discutido e ajustado no seio de alguns departamentos; o Conselho Pedagógico
recomendo ou que a versão final do mesmo se redija, apenas, no próximo ano letivo. Tal
recomendação prende-se com o facto de se entender que o documento deve ser concluído
após nomeação/eleição de eventuais novos coordenadores e deverá estar alinhado com as
previsíveis alterações e/ou adaptações às aprendizagens essenciais, bem como com a
implementação da Avaliação Pedagógica. Perante o exposto, votou-se, unanimemente,
pelo reagendamento da apresentação da versão final do RI para o final do ano civil.----------- Foi referido o número insuficiente de assistentes técnicos nos serviços educativos.
Esclareceu-se que a contratação dos assistentes técnicos obedece a um o rácio de dez
elementos. Atualmente, verifica-se que quatro elementos da equipa estão ausentes,
justificando o facto com atestado médico. Admitiu-se que a escola não tem meios para
fazer face a este handicap. Esclareceu-se, ainda, que no passado havia uma bolsa de
recrutamento, assim, através de um concurso de reserva de recrutamento, era possível
proceder a substituições. Mas, uma vez que as competências relacionadas com o corpo
não docente foram transferidas para o município, deixou de existir uma solução plausível,
visto o município não disponibilizar da referida bolsa, pelo menos, até à data.
Complementou-se o esclarecimento explicando que dando-se o caso do município abrir
um procedimento concursal teria de o agendar à tarde do dia de hoje, a fim de o propor
para análise e aprovação na Assembleia Municipal, pois só a seguir é que se poderia levar
a cabo o dito procedimento. Tendo em conta que se trata de um processo muito complexo,
solicitou-se cooperação, compreensão e reajustamento ou adaptação a estas novidades,
pois o município, de momento, não tem capacidade para dar resposta a todos os níveis de
ensino.-------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por fim, enalteceu-se o desempenho exemplar, do Sr.º Subdiretor, durante a longa
ausência do Diretor. Foi-lhe reconhecida e enfatizada a resiliência, capacidade de
adaptação e flexibilidade para ultrapassar todos os obstáculos.----------------------------------- Na mesma linha de pensamento, foi, igualmente, dito que o Sr.º Subdiretor revelou
ser um elemento facilitador, especialmente durante o atual processo de transferência de
competências, estabelecendo uma enriquecedora relação institucional com o município
mesmo durante os tempos conturbados.-----------------------------------------------------------
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