
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUN’ÁLVARES

CONSELHO GERAL (2022 a 2026)

Ano letivo 2021 / 2022

Minuta de ata - Reunião n.º 6

O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Nun’Álvares:

Faz público, em conformidade com o art.º 13, do Dec.Lei 137/2012, de 2 de junho, que o Conselho

Geral em reunião realizada a 20 de julho de 2022, cuja ata será aprovada na próxima reunião,

tomou as seguintes deliberações:

Ponto n.º 1 – Informações
● Reunião dos diretores dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do concelho

do Seixal, para organização semestral do calendário escolar do próximo ano letivo;

● Reunião dos diretores com o Ministro da Educação para planeamento do próximo ano letivo.

Ponto nº 2- Aprovação da ata da reunião nº 4
● A ata foi aprovada por unanimidade.

Ponto nº 3- Aprovação do relatório final de execução do plano anual de atividades
● O relatório foi aprovado por unanimidade.

Ponto nº 4 - Aprovação do regulamento  interno do agrupamento
● A proposta de regulamento interno foi analisada, sendo apresentadas propostas de retirada,

alteração e introdução de novos pontos.

● Nesta fase, será completada e estará ainda disponível para receber propostas por escrito.

Foi recomendada a discussão alargada nas estruturas intermédias.

● Na próxima reunião do Conselho Geral está prevista a aprovação do documento final.

Ponto nº 5 - Pronunciamento sobre os critérios de organização dos horários
● Foram analisados e discutidos os critérios de organização dos horários para o ano letivo

2022/2023, sendo colocada a necessidade de reavaliação dos pontos: 6 - organização de

períodos de intervalo, 36 - disciplina de PLNM e a existência de uma turma por ano de

escolaridade, 39 - ocupação da CNL dos docentes da pré-escolar e de 1º ciclo.



Ponto nº 6 - Aprovação do mapa de férias da diretora
● Foi aprovado por unanimidade o mapa de férias da diretora.

Ponto nº 7 - Outros assuntos
● Festas populares do Concelho do Seixal;

● Tomada de posse da diretora prevista para o dia 1 de setembro, com convite a toda a

Comunidade Educativa;

● Próxima reunião apontada para setembro, antes do início do ano letivo.

O Presidente,

_____ Jorge Gonçalves _____

A Secretária,

_____ Paula Lino ____


