
 
 

 

 
CONSELHO GERAL 

 

Reunião de 26/1/2017  
 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES 
 

 PONTO 1 - APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES PARA O ANO 

LETIVO 2016/2017. 

Foi aprovado por unanimidade o documento apresentado. 
 

 PONTO 2 – APROVAÇÃO DE ATAS 

Foram aprovadas a ata referente ao Conselho Geral de vinte e três de novembro 

de dois mil e dezasseis com votos favoráveis dos presentes à exceção de dois 

conselheiros que se abstiveram por não terem participado nessa reunião e, por 

unanimidade, a ata desta reunião.   

 

 PONTO 3 – OUTROS ASSUNTOS. 

Neste ponto, tendo-se em conta que a cantina e a qualidade da comida foram assunto 
de debate e preocupação no último Conselho Geral, referenciou-se que no final do 
primeiro período realizou-se um jantar aberto à comunidade, realizado na cantina da 
escola sede e cozinhado pelas cozinheiras deste estabelecimento, tendo-se 
percecionado satisfação nos encarregados de educação que participaram no que se 
refere à qualidade da confeção.   

o Presidente do Conselho Geral referiu que teve a oportunidade de conversar 
informalmente com alguns pais, tendo os mesmos comunicado que embora tenham 
estado presentes em reuniões onde alguns pais manifestaram algum desagrado com 
a comida, não vislumbram nos seus educandos insatisfação com o serviço prestados 
senão em situações pontuais relacionados com os gostos e preferências dos seus 
filhos e não com a qualidade da confeção.  

O Conselheiro representante da autarquia comunicou que na primeira semana do 
período e num dia em que a ementa era peixe almoçou, conjuntamente com outro 
elemento da autarquia, na cantina. Destacou que esta deslocação não foi comunicada 
previamente. Considerou a refeição perfeitamente normal, verificando alguns alunos 
do segundo e terceiro ciclo devolviam os tabuleiros com a refeição intacta. Concluiu 
que é necessário trabalharmos mais no que compete à educação alimentar junto das 



 
 

famílias. Ainda dentro do mesmo assunto, foi referido que, por vezes, a hora em que 
os alunos almoçam tinha influência na apreciação da refeição, sendo que aquele que 
almoçava mais tarde, normalmente, não estava tão agradado como o que almoçava 
mais cedo. Por fim, o Presidente do Conselho Geral referiu que as sugestões 
apresentadas no último Conselho Geral referentes a este assunto estão a ser 
analisadas de forma a se porem em prática brevemente. 

Dado que esta foi a última reunião deste conselho, O Presidente do Conselho Geral 
agradeceu a colaboração de todos os conselheiros para a forma como decorreram os 
trabalhos neste quadriénio, destacando o contributo deste órgão para o ambiente 
pacífico e profissional do agrupamento, bem patente nos bons resultados que o 
mesmo tem conseguido. Destacou ainda o espírito de lealdade e cooperação mútua 
que o mesmo teve com os diferentes órgãos da escola e entidades locais. No mesmo 
sentido, tomaram a palavra outros Conselheiros. 

Viana do Castelo, 27 de janeiro de 2017.  
 

    O Presidente                                                                                      A Secretária  

 
José Carlos Sendim                                                                     Maria de Lurdes Santos 


