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CONSELHO GERAL - 2022/2026 

 

Comunicação nº 5 

 

Reunião ordinária de 28.07.2022 

 

Para conhecimento da comunidade escolar, o Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas Júlio Dantas, informa: 

 

1 — DECISÕES 

 

• Foi apresentado e aprovado por unanimidade o Relatório Final de Execução do 

Plano Anual de Atividades, elaborado pela comissão do PAA, relativo ao ano 

letivo 2021/2022. 

 

• O Relatório de Autoavaliação do Agrupamento 2021/2022, que permite 

identificar os aspetos positivos e as necessidades de melhoria, nomeadamente a 

nível da comunicação interna no AEJD, elaborado pela comissão de 

Autoavaliação, foi apresentado e aprovado por unanimidade. 

 

• O Regulamento Manuais Mega que define a operacionalização do sistema de 

empréstimo e reutilização dos manuais escolares no Agrupamento de Escolas 

de Escolas Júlio Dantas, Lagos (AEJD) foi apresentado e aprovado por 

unanimidade. Este regulamento aplica-se a todos os anos de escolaridade e já 

produziu efeitos no presente ano letivo 2021/2022. 

 

• A Planificação e Acompanhamento das Atividades de Enriquecimento 

Extracurricular 2022/2023, elaborada de acordo com a Portaria nº644-A/2015, 

para a implementação das Atividades Extra Curriculares (AEC) que indica que 

cabe ao Agrupamento a definição de um plano de AEC de acordo com os 

objetivos enunciados no Projeto Educativo e operacionalizadas no Plano Anual 

de Atividades, foi apresentada e aprovada por unanimidade. As AEC são 

programadas em parceria com a entidade promotora, Câmara Municipal de 

Lagos, conforme protocolo de colaboração e destinam-se a todos os alunos do 

1.º Ciclo de forma gratuita e facultativa. 
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• Foram apresentados os documentos relativos aos Critérios de Organização dos 

Horários no Agrupamento: horários dos estabelecimentos e recomendações 

para elaboração dos horários dos professores e alunos. Os documentos foram 

aprovados por unanimidade. 

 

• O Diretor apresentou a proposta de continuidade dos cargos das docentes que 

já desempenham funções nas Assessorias da Direção (proposta aprovada em 

Conselho Geral de 05/07/2021) e esclareceu que estas docentes são 

fundamentais no exercício das funções da Direção, devido à existência de um 

elevado volume de trabalho e elevado número de alunos a frequentar o 

agrupamento. Assim, o mesmo apresentou as docentes: Raquel Barreto como 

Assessora da Direção na Escola Básica Tecnopolis e Cláudia Guedes como 

Assessora da Direção na Escola Secundária Júlio Dantas. Os conselheiros 

aprovaram a proposta por unanimidade.  

 

 

 

28 de julho de 2022 — A Presidente do Conselho Geral, Maria Madalena da Silva 


