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SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E 

DELIBERAÇÕES 
 

Antes da ordem do dia, aprovou-se por unanimidade a ata referente à 

reunião de 16 de fevereiro e aprovou-se, também por unanimidade, a 

proposta de alteração da ordem de trabalhos, a qual passou a ter mais um 

ponto, a saber: 

Ponto 2 – Aprovação do mapa de férias da Diretora. 

 Ponto 1 - Aprovar o relatório de contas de gerência do ano de 2015 

O presidente do conselho geral fez uma breve apresentação do 

relatório de contas de gerência do ano de 2015,  o qual, de seguida, 

foi sujeito a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

Durante a apresentação, foram referenciados alguns dos 

constrangimentos com que a escola se tem debatido, 

nomeadamente ao nível do financiamento para algumas despesas 

correntes de reparações.  

Considerou-se útil e pertinente a sugestão de enriquecimento para 

os próximos anos do citado documento, apresentada pelo 

conselheiro Isaías Alves, representante da autarquia, de que o 

relatório contemplasse um quadro comparativo das receitas e 

despesas dos últimos anos. 

 

 Ponto 2– Aprovação do mapa de férias da Diretora. 

Foi aprovado, por unanimidade o mapa de férias da diretora. 

 

 Ponto 3 – Outros assuntos. 

Neste ponto, o conselheiro Isaías Alves, representante da autarquia 

perguntou se havia  ou não provas de aferição no agrupamento. A 



 
 

 

senhora Diretora do Agrupamento informou este Órgão de que ao 

abrigo do regime transitório adotado pelo Governo para o corrente ano letivo, 

e seguindo a posição do Conselho Pedagógico, decidiu-se pela não 

realização das Provas de Aferição previstas para o 2º, 5º e 8º anos, assim 

como dos Exames Finais do 4º e 6º anos, tendo já comunicado essa 

decisão  ao Ministério, elencando, de seguida, algumas das razões dessa 

tomada de posição. Também referenciou a intenção de manter a realização 

dos testes intermédios às disciplinas de Matemática e Português, em 

conformidade com as regras anteriormente utilizadas. O conselheiro José 

Cardona, representante da Resulima, colocou ainda algumas questões 

relativas às provas de aferição, nomeadamente, quais as disciplinas que 

seriam objeto da mesma, tendo obtido resposta por parte da senhora Diretora.  

Viana do Castelo, 28 de abril de 2016, 

O presidente, 

José Carlos Sendim 
 


