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Reunião Conselho Geral 
 

26 de abril de 2022 

 

1. Tomada de posse dos novos Conselheiros representantes da Comunidade Local; 

Tomaram posse os Conselheiros:   Álvaro Manuel Brandão da Costa 

Os restantes, por motivos profissionais, não puderam estar presentes, pelo que tomarão posse 

assim que oportuno. 

2. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;  

3. Aprovação do Relatório de Conta de Gerência 2021;  

Esteve presente na reunião a Secretária do Conselho Administrativo e Coordenadora técnica – D. 

Leonor Xavier. Dos vinte e dois membros deste órgão, estavam presentes dezoito. O documento, 

que esteve disponível para análise prévia, foi aprovado por unanimidade depois de tecidas as 

considerações pertinentes e esclarecidas as dúvidas colocadas pelos Conselheiros. 

4. Apreciação do Relatório de Autoavaliação 2021;  

Esteve presente na reunião a Coordenadora da Equipa de Autoavaliação e Subdiretora, professora 

Anabela Grilo. O documento esteve disponível para análise prévia. 

Considerações tecidas: o documento reflete o trabalho desenvolvido por este Agrupamento, 

mostrando especial cuidado em “dar voz” aos alunos, aproveitando as sinergias do Agrupamento. 

Compreende-se a influência do contexto pandêmico nos resultados dos discentes, pela 

desregulação de históricos e padrões o que dificulta a análise e o estabelecer de metas futuras. Em 

sequência, a professora Anabela Grilo frisou a importância da atenção redobrada a todos os 

elementos da comunidade educativa, que há muita assimetria nas condições dos nossos alunos e 

que as condições sociais do território são preocupantes. Referiu ainda que há a preocupação com a 

recuperação não só das aprendizagens, mas também das relações interpessoais. 

5. Aprovação das AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) do 1º ciclo, para o ano letivo 22/232; 

Neste ponto, acrescentado por solicitação da Diretora e com a aprovação unânime dos presentes, 

aprovaram-se as propostas de AEC (propostas da autarquia) previamente aprovadas em Conselho 

Pedagógico. 

6. Audição, informações, análise e parecer acerca de eventuais assuntos colocados pelos 

Conselheiros.  
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Foi aprovado o mapa de férias da Diretora, que apenas apresentou o período mínimo, obrigatório 

por lei.  

A Diretora apresentou o Plano Cultural da Escola que agrega os vários Projetos Culturais do 

Agrupamento. Informou também da aprovação do Projeto de Ciência Viva. 

A Dr.ª Joana Aguiar, representante da autarquia, fez o ponto da situação no que concerne as 

intervenções da autarquia nos edifícios escolares.  

O Presidente da Associação de Pais voltou a pedir uma resposta sobre a adequação dos 

equipamentos de redução de velocidade instalados nas imediações da Escola Básica n.º2 de 

Perafita, questão que tem vindo a colocar em sede de reuniões diversas, sem que obtenha uma 

resposta que o satisfaça. 

 

 

   Perafita, 29 de abril de 2022 
 

 
          A Presidente do Conselho Geral 
 

 
Afixado em ____/____/ ____                       ___________________________         
                            (Prof. Dora Araújo) 
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