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Assuntos  
 

1.  Apreciação dos relatórios 
periódicos de execução do Plano 
Anual de Atividades (PAA); 

2. Aprovação do relatório final de 
execução do PAA; 

3. Aprovação do relatório de 
execução do Projeto Educativo 
TEIP 2021/2022; 

4. Definição dos critérios para a 
participação do Agrupamento em 
atividades pedagógicas, 
científicas, culturais e desportivas; 

5. Deliberação sobre os domínios de 
oferta de Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) e 
fixação da respetiva duração 
semanal; 

6. Definição de linhas orientadoras 
do planeamento e execução, pela 
diretora, das atividades no 
domínio da Ação Social Escolar 
(ASE); 

7. Posicionamento sobre critérios de 
organização dos horários dos 
alunos e das turmas;  

8. Apreciação dos critérios para 
constituição das turmas; 

9. Apreciação do documento: 
Ocupação plena dos tempos 
escolares e regulamentação da 
permuta e reposição de atividades 
letivas;  

10. Aprovação da proposta de 
constituição de uma assessoria 
técnico-pedagógica para apoio à 
Diretora; 

11. Aprovação do mapa de férias da 
diretora;  

12. Outros assuntos  

 

 

 

Relatórios periódicos de execução do PAA 

O professor Henrique Martins apresentou, 
para apreciação, os relatórios periódicos de 
execução do PAA, referentes aos 1.º e 2.º 
períodos letivos de 2021/2022. 
 
Relatório final de execução do PAA 

Por constrangimentos relacionados com o 

encerramento do ano letivo, não foi 

possível apresentar aos conselheiros o 

relatório final de execução do PAA. Essa 

apresentação foi remetida para o início do 

próximo ano letivo.  

Relatório de execução do Projeto 

Educativo TEIP 2021/2022 

O professor Filipe Machado apresentou o 
relatório de execução do PE TEIP 2021/2022 
que foi aprovado por unanimidade.   
 
Critérios para a participação do 
Agrupamento em atividades pedagógicas, 
científicas, culturais e desportivas 
O Conselho Geral definiu os critérios para a 
participação do AE em atividades 
pedagógicas, científicas, culturais e 
desportivas. 
 
Os domínios de oferta das AEC e respetiva 
duração semanal 
Após análise da proposta do município, o 
Conselho Geral  aprovou os domínios de 
oferta das AEC e a respetiva duração 
semanal para o Agrupamento. 
 
Linhas orientadoras do planeamento e 
execução, pela diretora, das atividades no 
domínio da ASE 
O Conselho Geral considerou a ponderação 

de linhas orientadoras no que à gestão do 

agrupamento compete, propostas pela 

senhora diretora, nomeadamente, no que 

toca aos apoios alimentares, aos 

transportes escolares, aos auxílios 

económicos, à educação inclusiva e à 

prevenção e seguro escolar.  

Critérios de organização dos horários dos 
alunos e das turmas 
Foram discutidos os critérios de organização 
dos horários dos alunos e das turmas que  
obedecem primordialmente a critérios de 
natureza pedagógica e respeitam 
escrupulosamente o determinado na  

 
 
 
 
legislação em vigor, nas orientações 
superiores e no Regulamento Interno do 
Agrupamento de Escolas Sande. 
 
Critérios para constituição das turmas 
Foram apreciados os critérios para a 

constituição das turmas no Agrupamento 

para os quatro níveis de ensino: pré-escolar; 

1.º ciclo do ensino básico, 2.º ciclo do 

ensino básico, 3.º ciclo do ensino básico.  

Documento: Ocupação plena dos tempos 
escolares e regulamentação da permuta e 
reposição de atividades letivas 
Foram apresentadas três formas de 
substituição de docentes - permuta entre 
docentes do mesmo conselho de turma, 
permuta entre docentes legalmente 
habilitados para a lecionação da disciplina, 
no âmbito do conselho de turma; reposição 
de aula pelo próprio docente.  

Constituição de uma assessoria técnico-

pedagógica para apoio à Diretora 

O assessor desempenhará os cargos de 

delegado para a segurança e de 

coordenador das instalações, espaços e 

equipamentos educativos. Prestará, ainda, 

apoio informático, em função das suas 

competências, e será responsável pelo 

projeto Escola em Ação. 

Mapa de férias da diretora 
Foi aprovado o mapa de férias da senhora 

diretora do AE Sande.  

Outros assuntos  
Dois representantes dos alunos do 

Agrupamento de Escolas de Sande 

apresentaram uma carta aberta ao 

Conselho Geral com um pedido de 

resolução de um problema que consideram 

prioritário no Agrupamento. 

O Mentor da Teach For Portugal, Gonçalo 
Aires, apresentou os resultados da sua 
colaboração com o Agrupamento.   
 

Sande, 11 de julho de 2022 
 

A Presidente do Conselho Geral 
Benedita Margarida Teixeira Carneiro 

 


