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Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa 

Conselho Geral  
2021- 2025 

5ª reunião– 08 de novembro de 2022 

 

Síntese 

Antes de se dar início ao primeiro ponto, Informações, foi aprova a ata da reunião 

anterior, com duas abstenções.  

Tendo em conta a necessidade de uma melhor operacionalização dos trabalhos, a 
Presidente alterou a ordem de trabalhos, iniciando a reunião pelo ponto 4, passando 
depois para o ponto 5, e dando a palavra à responsável da equipa de autoavaliação da 
nossa Escola, professora Anabela Quadrado, que apresentou o relatório anual de 
atividade da equipa.  

O Conselho Geral fez uma apreciação positiva dos resultados do processo, 

ressalvando-se a importância da sua divulgação para que as sugestões de melhoria 

sejam efetivamente postas em prática pelos intervenientes. 

 

Dando seguimento ao ponto 5, outros assuntos, onde foi posto em discussão a 

abolição do quadro de honra, proposta levada à cabo pela presidente, que a 

fundamentou com argumentos sólidos, alicerçados no seu carácter pouco pedagógico e 

gerador de situações constrangedoras para muitos alunos, seguidamente, foi dada a 

palavra a todos os presentes começando pelos professores e terminando no diretor do 

Agrupamento e todos estiveram de acordo com a sua abolição. 

 

No que diz respeito ao ponto 1, foram dadas as seguintes informações: 

A vereadora Mónica Lobo informou acerca da visita que foi feita aos vários 

estabelecimentos de ensino básico do nosso concelho, na qual se constatou a falta de 

material desportivo. Esta questão já foi solucionada, mediante a compra desse mesmo 

material, depois de um levantamento de necessidades feito pelos docentes das AEC´s.  

A Presidente e o representante dos docentes, Manuel Almas, acompanhados pela 

docente Ana Almas, visitaram as Eb1 do Carrascal e a Eb1 do Castelo, por forma a manter 

a relação de proximidade iniciada no final do ano letivo anterior. Deslocaram- se, ainda, 

a Eb1 de Bencatel para observarem as obras efetuadas. 

O diretor informou que, à presente data, estão colocados todos professores, neste 

agrupamento, à exceção de um professor de 1º ciclo de inglês, por não se ter 

apresentado nenhum docente com os créditos exigidos, uma vez que houve alteração 

da legislação atual. 

O diretor manifestou o gosto que tem tido em trabalhar em parceria com o 

município e a colaboração que este lhe tem dado, o que se revela no desenvolvimento 

de um bom trabalho, em prol de toda a comunidade educativa. 
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A Representante da Casa de Bragança, Maria de Jesus Monge, interveio nesta 

reunião, mencionando as visitas regulares e temáticas que têm sido realizadas, com o 

apoio do município ao património de Vila Viçosa, bem como a sua participação no dia 

dos Museus. Todas estas iniciativas contribuem para o Plano Nacional das Artes. 

 

No ponto dois, foi apresentado o Regulamento Interno, o qual foi reformulado de 

acordo com a nova legislação, tornando-o mais prático, pois apresentava-se muito 

extenso e exaustivo. 

Depois de analisados alguns dos seus artigos, que suscitaram maiores dúvidas, 

procedeu-se à votação. O presente Regulamento Interno foi aprovado por unanimidade. 

Por isso, datou-se e assinou-se neste dia. 

 

No ponto três desta reunião, foi apresentado o projeto educativo para 2022-2025, 

pelo diretor que referiu ter mantido a mesma estrutura do anterior, introduzindo alguns 

projetos, que considerou como pertinentes, a saber: o projeto do clube de Ciência Viva, 

o projeto da Turma Top, as atividades realizadas pelo GAAF e a colaboração da CLDS de 

Vila Viçosa. Foi ainda referido que, de acordo com os novos critérios de avaliação 

implementados na escola, as provas globais passarão a ser apenas formativas. Para 

terminar o diretor salientou ainda a necessidade de existir uma maior articulação entre 

todos os ciclos de ensino. 

O projeto educativo apresentado foi aprovado por unanimidade. 

 
 

 
Escola Secundária de Vila Viçosa, 09 de novembro de 2022 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

Mª Júlia Dias Lopes 
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