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 Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do Viso 

 26 de julho de 2022 

Minuta n.º 3 

Ordem de trabalhos: 

1 – Aprovação da ata da reunião anterior. 

2 – Informações. 

3 – Aprovação do mapa de férias do Diretor ao abrigo da alínea s) do ponto 1, do Artigo 13.º do Decreto-Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua versão vigente. 

4 – Protocolo AEC 2022/2023. 

_______________________________________________________________ 
 

1 – Aprovação da ata da reunião anterior. 

Foram efetuadas pequenas alterações à ata da reunião anterior. De seguida, a ata foi colocada à aprovação, 

tendo sido aprovada por unanimidade.  

 

2 – Informações. 

A presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do Viso propôs um voto de pesar pelo 

falecimento da professora Vera Lúcia Cardoso Almeida Carreira, professora do grupo 110, que exercia 

funções na Escola Básica das Campinas. O Conselho Geral deliberou e o voto de pesar pelo seu falecimento 

foi aprovado por unanimidade. 

O Diretor prestou as seguintes informações: 

 Relativamente ao próximo ano letivo este terá início no dia 16 de setembro de 2022. 

 Entre 13 e 15 de setembro de 2022 serão efetuadas as atividades de receção aos encarregados de 

educação e aos alunos dos vários anos; 

 Os jardins-de-infância das Escolas Básicas do Agrupamento funcionarão entre o dia 1 e 15 de 

setembro, com atividades de animação e apoio à família (AAAF), para as crianças que quer o pai 

quer a mãe, se encontrem a trabalhar durante este período. As refeições para as crianças que 

usufruírem deste serviço estão garantidas pela Câmara Municipal do Porto. 

 O horário letivo para os alunos do 1º Ciclo manter-se-á o mesmo no ano letivo 2022/2023, isto é, das 

9h00min às 17h30min. 

 

3 – Aprovação do mapa de férias do Diretor ao abrigo da alínea s) do ponto 1, do Artigo 13.º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua versão vigente. 

O diretor apresentou o mapa de férias, o qual foi colocado à votação deste conselho e aprovado por 

unanimidade.  
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4 – Protocolo AEC 2022/2023. 

O protocolo estabelecido entre a Junta de freguesia de Ramalde e o Agrupamento de Escolas do Viso foi 

dado a conhecer a este conselho pelo Diretor. Depois de retificado pelos conselheiros, o Protocolo AEC 

2022/2023 foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.  

 

 

        O responsável pela Minuta do Conselho Geral 

Filipe Carvalho 

 
A Presidente do Conselho Geral 

      Fátima Barros  

 

 


