
 
 

Conselho Geral do Agrupamento 
 

Informações à comunidade educativa 
 
Na sequência da última reunião ordinária do Conselho Geral do Agrupamento de 
Escolas de Santa Maria dos Olivais e da recomendação de fazer chegar à comunidade 
escolar os assuntos abordados e respetivas decisões, vimos por este meio apresentar o 
resumo relativo à reunião do passado dia 21 de julho de 2021. 
 
Assim, os principais assuntos foram: 

• Análise do 3.º período letivo e das taxas de aprovação no Agrupamento. De 
uma forma generalizada foi reconhecido o esforço de toda a comunidade 
escolar na conclusão de mais um ano letivo “atípico” tendo sido possível vencer 
os enormes desafios colocados pela pandemia, alcançando-se resultados muito 
positivos. 

• Apresentação e análise do documento síntese relativo aos “compromissos” 
financeiros assumidos pelo Agrupamento no corrente ano e até final do mês de 
junho. 

• De acordo com o disposto no artº 30º do Decreto-Lei nº 137/2012, foi 
analisada e aprovada a proposta de constituição de assessorias técnico-
pedagógicas, para apoio à atividade da Diretora, para as quais são indicadas as 
seguintes docentes, do AESMO - Teresa Nabuco, Jaquelina Martins e Luísa Belo. 

• Análise e aprovação da proposta de Plano de Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC’s) para o 1.º ciclo, contemplando solução diversa para a Escola 
Básica Alice Vieira.   

• Análise e aprovação da proposta de Critérios de Natureza Pedagógica Para a 
Constituição de Grupos/Turma. 

• Análise e aprovação da proposta de Critérios de Distribuição de Serviço Docente 
e de Construção dos Horários. Destacando-se o regresso nos 2.º, 3.º ciclos e 
ensino secundário aos intervalos de 15 minutos entre blocos de 90 minutos. 

 
Foram também expressados agradecimentos ao trabalho desenvolvido por todos os 
conselheiros e em particular àqueles que agora cessam funções. Nomeadamente o 
docente António Henriques, por motivo de reforma e os representantes dos alunos, 
Maria Carolina Preto e Bernardo Passuco, em virtude de terem completado com 
sucesso o 12.º ano de escolaridade e deixarem de ser alunos do Agrupamento. 
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