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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Reunião nº 18               25 de novembro de 2020 

 

SÍNTESE  

Ponto um – Tomada de posse dos novos membros do CG.  

Em resultado dos processos eleitorais recentemente desenvolvidos, tomaram posse, como 

representantes dos alunos, Ana Beatriz Miranda Gomes e Mafalda Amorim Matos, e, como 

representante da Autarquia por nomeação em reunião de Câmara, Maria dos Anjos Miranda Leites. 

 

Ponto dois – Aprovação da ata da reunião anterior. 

Foi aprovada por maioria a ata da reunião anterior, tendo-se verificado a abstenção dos 

conselheiros que tomaram posse nesta reunião ou que estiveram ausentes na reunião anterior. 

 

Ponto três – Definição das linhas orientadoras das atividades no domínio da Ação Social 

Escolar para o ano 2021. 

Foram atualizadas e aprovadas por unanimidade as linhas orientadoras para as 

atividades no domínio da ação social escolar, a desenvolver no âmbito dos apoios 

alimentares, dos auxílios económicos e acesso a recursos pedagógicos (refeições escolares, 

manuais e outros materiais escolares, atividades de complemento curricular, ações 

complementares, bolsas de mérito), transporte escolar, prevenção e seguro escolar, e apoio 

às famílias. 

 

Ponto quatro – Definição das Linhas Orientadoras para a elaboração do Orçamento para o ano 

económico 2021. 

Foi atualizado e aprovado por unanimidade um documento com as linhas de 

orientação a observar na elaboração do orçamento para o ano económico de 2021. 

 

Ponto cinco – Aprovação do Plano Anual de Atividades 2020-2021. 

O Plano Anual de Atividades foi aprovado por unanimidade, contando com um número 

substancialmente inferior de atividades em relação aos anos anteriores, considerando todas as 

condicionantes relacionada com a pandemia Covid 19. Pelo mesmo motivo e porque que se trata de 

um plano aberto, poderão ser ainda apresentadas novas propostas de atividades ao longo do ano 
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letivo; assim, o Conselho Geral mandatou o seu Presidente para considerar eventuais alterações ao 

PAA, agora aprovado, que venham a ser propostas pela Diretora em consequência da sua aprovação 

prévia pelo Conselho Pedagógico. 

 

Ponto seis – Elaboração e aprovação do calendário eleitoral para o Conselho Geral. 

Considerando que este Conselho Geral termina o seu mandato em março de 2021, foi 

aprovado por unanimidade um calendário eleitoral para a eleição do Conselho Geral para o 

quadriénio 20121-2025 , para ser divulgado a toda a comunidade escolar. 

 

Ponto sete – Voto de Louvor a representante do Município (ponto introduzido na OT na 

reunião). 

O Conselho Geral aprovou por unanimidade um Voto de Louvor ao representante da Câmara 

Municipal de Viana do Castelo, Dr. Isaías Alves, que ao longo dos últimos 22 anos representou a 

Autarquia no Conselho Geral deste Agrupamento com empenho, dedicação e demonstrando um 

conhecimento profundo de toda a realidade educativa do Município. 

 

Ponto oito – Outros assuntos. 

Nada a assinalar. 
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O Presidente do Conselho Geral 

António Araújo de Brito 
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