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Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa 

Conselho Geral  
2021- 2025 

3ª reunião– 8 de abril de 2022 

 

Síntese 

Foi aprovada a ata da reunião anterior com 3 abstenções 
A presidente do CG informou que: 
- Reuniu, juntamente com o sr. Diretor Rui de Sá, a sra. Vereadora Mónica Lobo, a professora 
Patrícia Sequeira, a representante dos pais e EE, Susana Roma, e a aluna Lara Picão, com o 
diretor Geral de Manutenção da Parque Escolar. Da reunião resultou um compromisso por parte 
da Parque Escolar em resolver a questão do não funcionamento do sistema AVAC, tendo sido 
sanada posteriormente. Por resolver encontra-se, ainda, o aquecimento da água nas instalações 
desportivas da escola sede do agrupamento.  
- Reuniu com o sr. Diretor e com a equipa IGEC, que se deslocou à escola entre os dias 7 e 10 de 
março, para um acompanhamento do trabalho das Escolas relativamente ao Ensino 
Experimental das Ciências. 

No ponto dois da ordem de trabalhos, foi apresentado pela Chefe dos Serviços Administrativos 
e membro do Conselho Administrativo, D. Florbela, o Relatório da Conta de Gerência relativa a 
2021. Não havendo questões, foi o mesmo colocado à votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade. 

No ponto três da ordem de trabalhos, a presidente do CG apresentou a proposta do Regimento 
do CG, que depois de analisado e feitas as alterações sugeridas, foi aprovado por unanimidade, 
entrando de imediato em vigor. 
Assim, a presidente nomeou como Vice Presidente, a professora Marta Morais, e como 
secretária, a Dra. Célia Canhoto, representante do pessoal não docente. 
A presidente agradeceu a colaboração da professora Rosa Trindade na parte informática do 
Regimento. 
O Regimento do CG será publicado na página do AEVV. 
 
No ponto quatro da ordem de trabalhos, foi criada a comissão permanente, sendo constituída 
por: 
Júlia Lopes, Marta Morais, Célia Canhoto, Carina Marques, Mónica Lobo e Cláudia Xavier. 
 
No ponto cinco da ordem de trabalhos, a pós análise, foram aprovadas as seguintes atividades: 
Encontro de alunos de secundário de EMRC em Guimarães (26 alunos) e Encontro de alunos de 
EMRC da diocese de Évora (básico e secundário - total 126 alunos). 
 
No ponto seis da ordem de trabalhos, foi analisado o relatório intercalar do Plano Anual de 
Atividades. Das 191 atividades propostas, foram realizadas 78, tendo sido cancelas 4. 
Tratando-se o PAA de um documento de operacionalização do Projeto Educativo do AEVV, a 
presidente do CG realçou os vetores do Projeto Educativo mais utilizados nas atividades 
realizadas, tendo sido, duma forma decrescente e não exaustiva, os seguintes: 
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-1º vetor, Objetivo 3: Promover o desenvolvimento de um ambiente pedagógico propício ao 
desenvolvimento pessoal – cognitivo, afetivo e comportamental – dos sujeitos envolvidos no 
processo educativo. 
-2º vetor, Objetivo 7: Fomentar a inclusão de todos os alunos.  
- 2º vetor, Objetivo 6: Implementar uma cultura/sentimento de pertença de agrupamento.  
- 2º vetor, Objetivo 4: Valorizar as atividades artísticas, desportivas e extracurriculares.  
-6º vetor, Objetivo 2: Desenvolver uma prática de trabalho em parceria com outras instituições, 
diversificando a rede de parceiros.  
-6º vetor Objetivo 1: Sistematizar uma prática de trabalho intra e interdepartamental.  
- 7º vetor, Objetivo 2: Capacitar os pais e encarregados de educação para uma participação ativa 
na planificação e acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos.  
- 10º vetor, Objetivo 1: Promover uma cultura de segurança, saúde e higiene no trabalho em 

todos os membros da comunidade escolar.  

A Sra. Vereadora deu a conhecer as atividades promovidas pela autarquia para o Dia da Criança 
e a professora Júlia Lopes informou, também, que a autarquia irá financiar a atividade 
“Observações astronómicas” para esse mesmo dia. 

No ponto sete da ordem de trabalhos, o Diretor apresentou o Plano de Inovação. 
A representante dos pais e encarregados de educação apresentou uma carta dirigida ao sr. 
Diretor, assinada por 3 encarregados de educação, representantes dos pais e encarregados de 
educação de 3 turmas de 12º ano, em que mostravam o seu desagrado quanto à realização, por 
parte dos seus educandos, das provas globais. O Sr. Diretor e os professores presentes que 
lecionam ensino secundário, fundamentaram o porquê da realização das provas globais, o qual 
se prende exclusivamente com o facto de os alunos irem para os  exames com uma melhor 
preparação. 
 

 

Escola Secundária de Vila Viçosa, 08 de abril de 2022 

 

A Presidente do Conselho Geral  

Mª Júlia Dias Lopes 
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