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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Reunião n.º 9               02 de dezembro de 2021 

 

SÍNTESE  

Ponto um – Aprovação da ata da reunião anterior 

A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. 

Ponto dois – Definição das linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento para o ano 

económico 2022. 

Foi apresentado sucintamente pelo Presidente do CG um documento com as linhas de 

orientação a observar na elaboração do orçamento para o ano económico de 2022; depois de 

consideradas algumas propostas de melhoria, este documento foi aprovado por unanimidade. 

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

Escolar para o ano 2022. 

Após análise do documento apresentado pelo Presidente do CG e adotadas propostas 

de melhoria, foram 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 – Aprovação do Plano Anual de Atividades 2021-2022. 

 O Plano Anual de Atividades (PAA) foi apresentado ao CG pela Diretora do Agrupamento, 

Professora Conceição Cancela. Após análise do mesmo, com esclarecimento de algumas dúvidas e com 

apresentação de propostas de melhoria por parte dos Conselheiros no que respeitava à análise gráfica 

e estatística, o PAA foi aprovado por unanimidade. Atendendo a que se trata de um plano aberto, 

dependente das condicionantes em vigor relativas à situação pandémica da Covid-19 e, por isso 

mesmo, podendo vir a ter novas propostas de atividades ao longo do ano letivo, o Conselho Geral 

mandatou o seu Presidente para considerar eventuais alterações ao PAA, que venham a ser propostas 

pela Diretora em consequência da sua aprovação prévia pelo Conselho Pedagógico. 
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Ponto cinco – Outros assuntos. 

 O Presidente do CG informou que decorreu de acordo com a legislação adequada o 

recurso de avaliação de um docente deste Agrupamento. 

 A Diretora deu a conhecer que se encontrava aprovado em sede de Conselho 

Pedagógico o Plano de Recuperação das Aprendizagens (PRA); por sugestão do Conselheiro 

Paulo Machado, representante dos pais e encarregados de educação, ficou decidido que iria 

ser analisada a possibilidade de o mesmo ser dado a conhecer a toda a comunidade educativa. 
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O Presidente do Conselho Geral 

António Araújo de Brito 
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