
 

 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Emídio Navarro  

Minuta da ata da reunião n.º 49 de 27 de julho de 2022 
 

Ponto prévio: Aprovação da ata da reunião n.º 48 
- Aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes nesta reunião, realizada a 20 de junho. 

 

Ponto um: Informações 
- A Conselheira Isabel Santiago informou que o trabalho da equipa de auto-avaliação/ avaliação interna 

será concluído em setembro, por ter sido necessário proceder a alterações como a criação de instrumentos 
que avaliem o grau de consecução das metas do Projeto Educativo e possibilitem a recolha de outros dados 
que se possam constituir como dados-base para iniciativas que venham a ser tomadas e que precisam 
continuamente de ser monitorizadas. O conselheiro José Diogo manifestou a sua disponibilidade para 
colaborar com a equipa e refletir formas de tornar a avaliação interna um documento que não seja produzido 
apenas para ser entregue à avaliação externa, mas seja, de facto, um documento que conduza à introdução de 
alterações que produzam real efeito nas dinâmicas das organizações. 
 

Ponto dois: Tomada de posse 
- Tomou posse a Conselheira Carla Lopes, representante dos Docentes. 

 

Ponto três: Organização do Ano Letivo 2022-2023 
  Teve a concordância deste conselho, propondo-se as seguintes alterações:  

- Na medida do possível, e considerando a organização do refeitório, que serve também os alunos dos 
2.º e 3.º ciclos, propõe-se rever o horário do 1.º ciclo da Escola D. António da Costa, de modo a aumentar o 
tempo entre o intervalo da manhã (das 10h30 às 11h00) e a hora de almoço (11h45). Passados 45 minutos do 
lanche da manhã, os alunos não almoçam devidamente porque ainda não têm apetite para isso, e no reinício 
das atividades letivas, às 13h15, têm dificuldade em concentrar-se e apresentam sinais de cansaço. 

- Na organização dos turnos para os 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário, propõe-se que, sem prejuízo 
das horas de início e fim das atividades letivas, o primeiro intervalo de cada turno passe a ter a duração de 
cinco minutos, e que os intervalos a meio dos turnos da manhã (10h00) e da tarde (16h00) passem a ter a 
duração de 15 minutos. 
 

Ponto quatro: Assessorias à direção 
 - Foi aprovada, por unanimidade, a designação dos assessores à direção feita pelo Senhor Diretor: 
professores Ana Paula Carvalho Roseiro de Sousa, António Pedro Duarte Frazão, Augusta da Conceição Ferreira 
Saraiva, Margarida Maria Cordes Correia Curto, Marina José das Neves e Zélia da Conceição Vasques Condeça. 
 

Ponto cinco: Outros assuntos 
- Não foram apresentados outros assuntos. 

 

A minuta da ata foi aprovada por unanimidade. 
 

A Presidente 

 

Paula Cristina Salvação Brum da Silveira 


