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Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa 

Conselho Geral  
2021- 2025 

6ª reunião– 13 de dezembro de 2022 

 

Síntese 

Antes de se dar início à ordem de trabalhos foi aprovada a ata da reunião anterior 

com três abstenções. 

Tendo em conta a necessidade de uma melhor operacionalização dos trabalhos, a 

Presidente alterou a ordem de trabalhos, iniciando a reunião pelo ponto 3 e dando a 

palavra à responsável da equipa do projeto cultural da nossa Escola, a professora 

Catarina Passarudo, que nos apresentou o Plano Nacional das Artes (PNA), um projeto 

que pretende conhecer e valorizar o património. Já iniciado em 2019, mas que no 

entanto não desenvolveu muitas atividades. Pretendendo-se com este plano fazer uma 

articulação das atividades habituais já desenvolvidas na escola e envolvendo toda a 

comunidade. Atualmente, pretende incluir todos os grupos disciplinares, a comunidade 

e a escola, envolvendo o que já existe, como o Projeto Cultural de Escola, a Rede de 

Bibliotecas Escolares, o PNA, Eco escolas. O objetivo é que os alunos criem arte e 

usufruam dela. 

A responsável deste projeto apelou ainda para a disponibilidade de toda a 

comunidade no envolvimento deste projeto. 

Passando-se ao ponto dois da ordem de trabalhos, a Professora Margarida 

Guégués responsável pelo Plano Anual de atividades, apresentou-nos o referido plano, 

que contém na sua totalidade e até ao momento 247 propostas de atividade, sendo 27 

visitas de estudo ao exterior e muitas dentro do concelho. 

Depois de analisadas algumas desta atividades, que se consideraram pertinentes, 

procedeu se à votação. Sendo aprovado por unanimidade, com o ressalvo que se 

deve ter em atenção os custos e tentar que haja uma uniformização de forma a 

reduzir o número de visitas. 

No ponto um, o diretor informou acerca de um email que recebeu do Delegado 

Regional, respeitante a um despacho sobre habilitação para a docência. 

Informou ainda acerca de uma autorização especial para a substituição de uma 

docente que se encontra em baixa médica. 

No ponto quatro, depois de analisado o documento que contém as linhas 

orientadoras, definidas por este CG para a elaboração do orçamento para o ano 

económico 2023, estas foram aprovadas por unanimidade. 

Passando-se ao ponto cinco, analisou-se o documento que define as linhas 

orientadoras do planeamento e execução pelo diretor das atividades no domínio da 

ação social escolar para 2023, pretendendo este assegurar a continuidade e reforçar 

o apoio sócio educativo dos alunos, apoiando no âmbito da ação social escolar, 

nomeadamente nos apoios alimentares, nos transportes escolares, nos  
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alojamentos, nos auxílios económicos, na prevenção dos acidentes e no seguro 

escolar. 

E por último, foram aprovados por unanimidade os critérios para a participação do 

deste agrupamento em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas 

definidos por este conselho geral, tendo em conta a principal função da escola que 

pretende proporcionar e promover um desenvolvimento pleno dos alunos na escola 

de acordo com os princípios estabelecidos na lei base do sistema educativo, 

concretizados nos documentos orientadores do Agrupamento nomeadamente o 

projeto educativo (2022-2025). 

 
 

 
Escola Secundária de Vila Viçosa, 13 de dezembro de 2022 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

Mª Júlia Dias Lopes 
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