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Síntese 

Antes de se dar início ao primeiro ponto, foi aprova a ata da reunião anterior, com sete 

abstenções.  

No ponto um da ordem de trabalhos, a presidente informou o conselho geral, que a comissão 

permanente reuniu no dia 31 de maio, com o objetivo de analisar algumas atividades 

propostas, que ainda não tinham sido aprovadas por este órgão, as quais, após essa reunião 

passaram a constar no PAA do Agrupamento. Ainda nessa reunião, a presidente do Conselho 

Geral, acordou com a vereadora visitar todos os estabelecimentos de ensino do agrupamento, 

com o propósito de desenvolver uma relação de proximidade e convidou os membros da 

comissão permanente, que tivessem disponibilidade para se juntarem à visita. 

A supracitada visita, teve lugar no dia 22 de junho e contou com a presença da presidente do 

Conselho Geral, da vereadora, do diretor do agrupamento e da adjunta da direção, 

responsável por esta área. Foram visitadas todas as pré-escolas/jardins de infância e escolas 

do primeiro ciclo do concelho, exceto a EB1 Carrascal e Castelo, o que previsivelmente, 

acontecerá no início do próximo ano letivo. A vereadora reconheceu que o piso de uma das 

salas da EB1 de Bencatel se encontrava em mau estado e informou que as obras de 

conservação e limpeza decorrerão durante as férias letivas. 

Ainda no ponto informações, a vereadora informou ainda, que a partir do próximo ano letivo, 

o refeitório passará para a gestão direta da autarquia. Referiu, também, a dificuldade que a 

autarquia tem sentido em dar resposta a todas as despesas escolares, bem como o fato de 

muito do material solicitado não existir em armazém.  

O diretor do agrupamento falou sobre a organização do próximo ano letivo, do número de 
turmas aprovado, bem como do número de alunos em cada uma.  

No ponto dois da ordem de trabalhos, foi feito o balanço do plano anual de atividades e o 
mesmo foi considerado muito positivo, tendo em conta não apenas o número de atividades 
realizadas, a saber, 183 das 199 propostas (92%), como também a sua relevância para a 
comunidade educativa, pelo que, o Conselho Geral deu os parabéns a todos os intervenientes, 
professores, alunos e restante comunidade educativa e aprovou, por unanimidade, o relatório 
final de execução do PAA 2021-2022.  

No ponto três da ordem de trabalhos, o diretor do agrupamento apresentou o documento 

“Organização do ano letivo 2022/23”, que após analise do mesmo foi aprovado por 

unanimidade. 

 
No ponto quatro da ordem de trabalhos, o diretor propôs dois novos assessores para a 

direção, tendo os mesmo sido aprovados por unanimidade. 
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Neste último ponto desta reunião, a presidente do Conselho Geral questionou o diretor do 

agrupamento acerca da revisão/atualização que estava a ser efetuada no Regulamento Interno 

e o mesmo informou que se encontra em fase de conclusão 

O diretor informou também, que estão a ser alterados os critérios de avaliação do 

agrupamento, tendo como base o projeto MAIA. 

A presidente do Conselho Geral voltou a salientar que, tratando-se o PAA de um documento 

de operacionalização do Projeto Educativo do Agrupamento, este demonstra, claramente, o 

contributo das diferentes atividades/projetos para a concretização dos objetivos estratégicos e 

específicos de cada um dos 10 vetores de intervenção do PE do AEVV. Verificou que apenas o 

vetor 5 se encontra ainda num processo de consolidação. 

O Conselho Geral foi unânime na avaliação muito positiva da execução do Projeto Educativo. 

 
Escola Secundária de Vila Viçosa, 19 de julho de 2022 

 

A Presidente do Conselho Geral 

Mª Júlia Dias Lopes 
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