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Síntese 

-  Foi aprovada a ata da reunião anterior com 4 abstenções. 

- Foram solicitadas as contribuições para o Regulamento Interno em matérias 

especificas e aguarda-se o respetivo feedback até final da pausa letiva do Natal. 

-Foi apresentado, sucintamente, pela Presidente do CG um documento com as linhas 

orientadoras a observar na elaboração do orçamento para o ano económico de 2022. 

Pretende-se que o Orçamento de 2022, para o Agrupamento, deve procurar fazer face 

às despesas correntes, apoiando, de forma efetiva, os diversos sectores, no entanto, 

deve continuar a dar prioridade à luta contra a pandemia COVID 19 e ao bem estar dos 

alunos, nomeadamente o aquecimento/arrefecimento das salas de aula e espaços de 

lazer, não esquecendo a ação social escolar que nestes tempos continua a ser de 

extrema importância. (anexo 1) 

 

-Após análise do documento apresentado pela Presidente do CG, foram aprovadas, por 

unanimidade, as linhas orientadoras para as atividades no domínio da ação social 

escolar, a desenvolver no âmbito dos apoios alimentares, dos auxílios económicos e 

acesso a recursos pedagógicos (refeições escolares, manuais e outros materiais 

escolares, atividades de complemento curricular, ações complementares, bolsas de 

mérito), transporte escolar, prevenção e seguro escolar, e apoio às famílias. (anexo 2) 
 

- O Conselho Geral definiu os critérios para a participação em atividades pedagógicas, 
científicas, culturais e desportivas os quais devem assentar numa lógica de tomadas de 
decisões fundamentadas e orientadas para a concretização dos objetivos e metas 
estabelecidos pelo Agrupamento. (anexo 3) 

-Foram analisadas e aprovadas as atividades do Plano Anual de atividades que não foram 
submetidas no último CG. De realçar as visitas de estudo ao estrangeiro:  
-Projeto Berlim 2022- Alunos do Ensino Secundário inscritos na disciplina de EMRC, a 
realizar de 21 a 25 de abril. Embora os alunos tenham que faltar as atividades letivas nos 
dias 21 e 22 de abril o CG aprovou a atividade. 
-Visita de Estudo à Irlanda (Dublin e Belfast), a realizar durante a pausa letiva da Páscoa- 
de 11 a 15 de abril. 

 



-Os representantes dos pais e Encarregados de Educação, assim como os alunos 
manifestaram o seu desagrado com as condições nas salas de aulas, nomeadamente a 
calafetagem das janelas e o aquecimento das salas. 
O diretor já informou os engenheiros responsáveis da empresa Parque Escolar, que, até 
à presente data nada fizeram para a resolução do problema.  
O Conselho Geral mostra-se solidário com os Encarregados de Educação e com os alunos, 
sugerindo que os mesmos deveriam solicitar uma reunião, com carater de urgência, ao 
Presidente do Conselho de Administração da Parque Escolar, em que o Conselho Geral se 
mostra disponível para participar. 

 

 
Vila Viçosa, 17 de novembro de 2021 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

Mª Júlia Dias Lopes 


