
 
 

 

 
CONSELHO GERAL 

 

Reunião de 22/12/2015  
 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES 
 

Antes da ordem do dia, aprovou-se a ata referente à reunião de 31 de julho e a ata 

referente à reunião de 29 de outubro com as abstenções dos membros que não 

estiveram presentes nas mesmas 

 Ponto 1 - Tomada de posse dos novos membros. 

Os representantes dos encarregados de educação do primeiro, segundo e terceiro 

ciclo presentes formalizaram a tomada de posse com a assinatura da presente ata. 

 Ponto 2 - Aprovação da proposta de Plano Anual de Atividades 2015/2016. 

A aprovação deste documento foi adiada, uma vez que o documento que foi sujeito 

a este Conselho para apreciação não contempla todas as visitas de estudo, devendo 

o Conselho Pedagógico reunir brevemente para aprovação de um Plano Anual de 

Atividades com as mesmas. 

Foram expressas algumas recomendações relativamente à calendarização das 

atividades que envolvem saída da escola ou interrupção de atividades letivas normais, 

pedindo-se que as mesmas fossem indicadas para datas que não prejudicassem a 

consecução das planificações das diferentes disciplinas. 

 Ponto 3 - Aprovação da proposta de definição das linhas orientadoras do 

orçamento para 2016. 

Foi aprovado por unanimidade o documento apresentado. 

 Ponto 4 - Aprovação da proposta de definição das linhas orientadoras das 

atividades no domínio da ação social escolar para 2016. 

A proposta foi aprovada por unanimidade após se ter retirado um ponto que não 

respeitava as competências do SASE 



 
 

 Ponto 5 - Aprovação das propostas de alteração do Regulamento Interno do 

Agrupamento. 

A proposta que elucida o procedimento a adotar aquando da ordem de saída da 

sala de aula foi aprovada por unanimidade. 

A proposta que dizia respeito ao acesso às instalações escolares da Escola Básica da 

Abelheira, Viana do Castelo foi amplamente discutida no sentido de verificar-se se as 

mesmas não corresponderiam a uma excessiva limitação de acesso dos encarregados 

de educação ao espaço escolar. Embora todos concordassem que, por motivos de 

segurança, fosse necessário impor limitações, foram levantadas algumas dúvidas se 

estas seriam as adequadas e não acabariam por ter efeitos penalizadores sobre a 

maioria dos encarregados de educação que são cumpridores em função de uma 

minoria eventualmente perturbadora. 

Após a discussão e o esclarecimento das dúvidas levantadas, a proposta foi aprovada 

por unanimidade com a alteração do ponto dois que passou a ter a seguinte 

redação: 

2. Para procurar peças de vestuário e calçado ou outros objetos perdidos pelos seus 

educandos, os Encarregados de Educação só poderão fazê-lo após o término das aulas 

do seu educando e acompanhados por um Assistente Operacional ou durante o 

período de interrupções letivas. 

 

 Ponto 6 - Outros assuntos. 

O Conselho Geral congratulou-se com o excelente posicionamento das escolas 

do agrupamento nas provas finais de ciclo nos diferentes rankings que entretanto 

foram publicitados, considerando que os mesmos são resultado do trabalho 

realizado, o qual uniu aluno, escola e família num só propósito. 

 

Viana do Castelo, 22 de dezembro de 2015.  
 

    O Presidente                                                                                      A Secretária  

 
José Carlos Sendim                                                                     Maria de Lurdes Santos 


