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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Reunião n.º 13               24 de novembro de 2022 

 

SÍNTESE  

Ponto um – Tomada de posse de novos conselheiros. 

 Tomaram posse as alunas Beatriz Sobreiro dos Santos e Letícia Oliveira da Costa, eleitas como 

representantes dos alunos. 

Ponto dois – Aprovação da ata da reunião anterior. 

A ata da reunião anterior foi aprovada por maioria, com abstenção dos Conselheiros ausentes 

na respetiva reunião. 

Ponto três – Aprovação do Plano Anual de Atividades. 

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 

colocadas por parte dos Conselheiros, o PAA foi aprovado por unanimidade. Atendendo à possibilidade 

de surgimento de 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 incluindo as da Associação de 

Estudantes, cujo processo de eleição terminou no mesmo dia desta reunião. 

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

económico 2023. 

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 2023, que foi aprovado 

por unanimidade. 

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

para o ano 2023. 

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. No entanto, foi solicitado à Diretora do Agrupamento um 

levantamento das necessidades de transporte por parte dos alunos, tendo em vista a possibilidade de 

uma gestão mais adequada dos seus horários em articulação com a Autarquia de Viando Castelo. 
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Ponto seis – Aprovação dos critérios de participação do Agrupamento em atividades de caráter 

pedagógico, científico, cultural e desportivo. 

 Considerando que o Agrupamento deve envolver todos os atores educativos e promover a 

interação com os agentes externos, individuais ou coletivos, públicos ou privados, numa lógica de 

promover, integrar e realizar diferentes atividades que concorram para a consecução das suas 

finalidades, o Conselho Geral aprovou por unanimidade os critérios para a aceitação e realização de 

atividades propostas pelos agentes externos, cuja  tomada de decisão deve assentar em princípios 

comuns orientados para os grandes objetivos e metas do Agrupamento. 

Ponto sete – Outros assuntos. 

 A Diretora informou que havia sido aprovada uma candidatura no âmbito do Clube da Ciência 

Viva, a desenvolver a partir do início do segundo período nas instalações da Escola Básica de Vila de 

Punhe. 

 O Presidente do CG referiu a necessidade da criação de um auditório que venha responder às 

necessidades muitas vezes sentidas em atividades do Agrupamento, tendo a Diretora informado que 

já tinha manifestado tal necessidade à Câmara Municipal de Viana do Castelo, na pessoa do Vereador 

Manuel Vitorino, com a apresentação de um projeto de transformação de uma sala de aula. No 

entanto, o Presidente do CG considerou que esta pretensão deveria ser mais ambiciosa, com a 

construção de um auditório de raiz, que estivesse ao serviço do Agrupamento e pudesse também 

responder às necessidades das associações e entidades locais, ideia que mereceu o consenso de todos 

os Conselheiros. 

 

Escola Básica e Secundária de Barroselas, 24 de novembro de 2022 

 

O Presidente do Conselho Geral 

António Araújo de Brito 
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