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 Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do Viso 

 03 de março de 2022 

Minuta n.º 1 

Ordem de trabalhos: 

1 – Tomada de posse de elementos do Conselho Geral. 
2 –  Informações. 
3 – Revisão do Regimento Interno do Conselho Geral. 
4 –  Relatório intercalar da Avaliação Externa das Escolas 2021/2022. 
5 – Apreciação do Relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 2020/21, ao abrigo da alínea f) 
do ponto 1, do Artigo 13.º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, na sua versão vigente. 
6 – Apreciação dos resultados do processo de Autoavaliação, ao abrigo da alínea K) do ponto 1, do Artiga 
13º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, na sua versão vigente. 
7 –  Aprovação do Plano Anual de Atividades 2021/22, ao abrigo da alínea e) do ponto 1, do Artiga 13º do 

Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, na sua versão vigente. 

_______________________________________________________________ 

 

 1 – Tomada de posse de elementos do Conselho Geral. 
Tomaram posse, os conselheiros José Carlos Ferreira, como representante da Bial, Cláudia Maia, 

representante da ESE, Renata Malta, representante da autarquia e Filipa Remelgado representante dos 

Encarregados de Educação.  

 2 – Informações. 
O diretor prestou as seguintes informações:  

 Na escola sede foi permitida a alteração de horários, sempre com conhecimento dos pais, por 

intermédio do diretor de turma, para evitar situações prolongadas sem aulas, na impossibilidade de 

realizar todas as substituições. Ainda como precaução devido ao Covid-19 justificou os intervalos de 

dez minutos entre tempos letivos. Futuramente ver-se-á a melhor forma de planificar os intervalos 

para que não haja perdas significativas de tempo de aulas. 

 Análise das dificuldades na obtenção da colocação de professores.    

 Atividade “ Pais e Encarregados de Educação no Agrupamento” este ano já foi estendida ao primeiro 

ciclo.   

  A transferência de competências para as autarquias ao abrigo do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de 
janeiro está prevista iniciar-se a  
 
01/04/2022, estando ainda em fase de negociações.  
 

 Na escola básica dos Correios estão previstas obras a iniciar no 3.º período, aguardando-se decisão 
do tribunal de contas. Os alunos serão transferidos para a escola de António Aroso, caso apresente 
condições de funcionamento.  

 

 Regulamento Interno do Agrupamento, em princípio, deverá ser revisto até ao final do ano letivo.   

 Está a decorrer, no agrupamento, o Orçamento Participativo. Para supervisão deste processo foi 

designada pelo Conselho Geral, a docente Débora Cardoso, com uma abstenção.   
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3 – Revisão do Regimento Interno do Conselho Geral. 
  
Foi criada e aprovada por unanimidade uma comissão de três elementos deste conselho que fará uma 

proposta de revisão do Regimento Interno a apresentar no próximo Conselho Geral. Representante do 

pessoal docente, professora Fátima Barros; representante do pessoal não docente, Salomé Silva e 

representante dos encarregados de educação, Sónia Valente. 

 

4 – Relatório intercalar da Avaliação Externa das Escolas 2021/2022. 
 

Foram apreciados os resultados da Avaliação Externa das Escolas tendo o Agrupamento de escolas do Viso 

obtido Bom nos domínios da Autoavaliação e dos Resultados e Muito Bom nos domínios da Liderança e 

gestão e na Prestação do serviço educativo. 

As várias instituições representadas no Conselho Geral, congratularam-se com a avaliação obtida, a qual 

reflete o trabalho desenvolvido ao longo destes últimos quatro anos. 

 

 
5 – Apreciação do Relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 2020/21, ao abrigo da 
alínea f) do ponto 1, do Artigo 13.º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, na sua versão vigente. 
 
Após a apreciação do Relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 2020/21, ao abrigo da alínea 
f) do ponto 1, do Artigo 13.º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, na sua versão vigente, foi aprovado 
por unanimidade.  
 
 
 
6 – Apreciação dos resultados do processo de Autoavaliação, ao abrigo da alínea K) do ponto 1, do 
Artiga 13º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, na sua versão vigente. 
 

 O Agrupamento de Escolas do Viso, Porto continuará o seu processo de transformação/melhoria e projeção 

da sua imagem positiva e assim, irá dar resposta aos aspetos focados nas áreas de melhoria do relatório 

IGEC e outros, que já foram intuídos pelo diretor e sua equipa, em prol dos alunos, da comunidade 

educativa e do serviço público de educação. 

 

7 – Aprovação do Plano Anual de Atividades 2021/22, ao abrigo da alínea e) do ponto 1, do Artiga 13º 

do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, na sua versão vigente. 

 

Relativamente ao Plano Anual de Atividades 2021/2022, após nele constarem as propostas retificadas pela 

Câmara Municipal e já dinamizadas pela escola, foi aprovado por unanimidade. 

 

        O responsável pela Minuta do Conselho Geral 

Artur Afonso 

 
A Presidente do Conselho Geral 

      Fátima Barros  


