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SÚMULA DA REUNIÃO 

CONSELHO GERAL 

20 de dezembro de 2021 

 

Presentes 

▪ 7 representantes do Pessoal Docente; 

▪ 1 representante do Pessoal Não Docente; 

▪ 2 representantes dos Alunos; 

▪ 4 representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação; 

▪ 1 representante do Município; 

▪ 1 representante da Comunidade. 

 

Faltaram 

▪ 1 representante do Pessoal Docente; 

▪ 1 representante do Pessoal não Docente; 

▪ 1 representante do Município; 

▪ 2 representante da comunidade. 

 

Ponto um - Período antes da ordem do dia. 

• Aprovação da ata número 9, de 29 de julho, por unanimidade dos 

presentes na respetiva reunião; 

• Tomada de posse dos novos conselheiros: Pessoal Docente, Orlanda 

Simões; Representantes dos Alunos, Camila Costa e Lara Loura; Pais e 

Encarregados de Educação do EPE/1.º CEB, Odete Tavares e Renata 

Marques; Pais e Encarregados de Educação do 2.º, 3.º CEB e Ensino 

Secundário, Filipe Santos; Município, Pedro Lobo e Paula Coutinho. 

 



Ponto dois – Apreciação e aprovação da 1.ª revisão do Regimento do 

Conselho Geral. 

• A Comissão Permanente do CG sugeriu que o documento fosse alterado 

na alínea a) do ponto 2 do Artigo 23.º, na sequência da organização do 

calendário escolar por semestres; 

• Aprovado pela unanimidade dos presentes. 

 

Ponto três – Apreciação e aprovação do Regulamento Interno do 

Agrupamento. 

• O CP formou uma equipa de trabalho para reorganizar o documento 

dadas as várias alterações que foi sofrendo e consequentes alíneas, o que 

dificultava a sua consulta. Contou, também, com o contributo das 

estruturas intermédias tendo sido posteriormente aprovado em reunião 

de CP; 

• Aprovado pela unanimidade dos presentes. 

 

Ponto quatro – Apreciação e aprovação do Plano Anual de Atividades. 

• Documento dinâmico que conta já com um número significativo de 

iniciativas dos diferentes departamentos, dirigidas a todos os graus de 

ensino; 

• Visitas de estudo encontram-se, de momento, aprovadas 

condicionalmente; 

• Aprovado pela unanimidade dos presentes. 

 

Ponto cinco – definição das linhas orientadoras do orçamento de 2022, nos 

termos da alínea h) do n.º1 do Art. 13.º do Decreto Lei n.º17/2008 de 22 de 

abril, republicado em 2 de junho de 2012. 

• Aguardam-se orientações do IGEP que deverão chegar no primeiro 

trimestre; 

 

Ponto seis – Assuntos a apresentar pela Diretora. 

• O calendário escolar (organização semestral) foi reajustado em função 

da pausa letiva após as férias de Natal; 



• O orçamento para 2022 vai ser semelhante aos dos anos transatos; não 

há verbas para despesas de investimento; o 1.º CEB vai receber uma 

verba (cerca de 1000€) para a aquisição de material pedagógico; 

• Kit Digital, fase 2, o Agrupamento irá receber computadores portáteis 

para distribuir pelos alunos e professores que ainda não beneficiaram 

desta medida. 

 

Nota: a súmula constitui um resumo de uma ata ainda não aprovada, pelo que 

as deliberações aqui contidas são apenas de caráter informativo. 

 

 

 

Sever do Vouga, 20 de dezembro de 2021 

 
 

 
O Presidente do Conselho Geral 

 
__________________________________ 

António Figueiredo 
(Representante do Pessoal Docente) 

O 1.º Secretário do Conselho Geral 
 

__________________________________ 
Pedro Amaral 

(Representante do Pessoal Docente) 
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