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 Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do Viso 

 29 de novembro de 2022 

Minuta n.º 1 

Ordem de trabalhos: 

1 –  Aprovação da ata da última reunião. 

2 – Informações. 

3- Apreciação e aprovação do Relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 2021/22, ao abrigo da 

alínea f) do ponto 1, do Artigo 13.o do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua versão vigente.  

4- Apreciação dos resultados do processo de Autoavaliação, ao abrigo da alínea k) do ponto 1, do Artigo 13.º 

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

5- Aprovação do Plano anual de atividades 2022/23, ao abrigo da alínea e) do ponto 1, do Artigo 13.º do 

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

_________________________________________________________________________________ 

 

 1 – Aprovação da ata da última reunião. 

 Foi colocada à aprovação a ata da reunião anterior, tendo sido aprovada por unanimidade.  

 

2 – Informações. 

O diretor prestou as seguintes informações:  

 O balanço da atividade “Pais e Encarregados de Educação no Agrupamento do Viso” foi bastante 

positivo; a atividade foi alargada ao pré-escolar tal como tinha sido articulado pela Associação de Pais 

e no futuro poderá ser melhorada, no tocante ao 1.º ciclo. 

 A requalificação da sala dos alunos, por candidatura da Associação de Pais em articulação com o diretor, 

superou as espectativas e está a ter uma enorme adesão por parte dos alunos, ficando desde já o 

agradecimento à Associação de Pais por parte do Agrupamento.  

 A partir do 2.º período serão realizadas, em contexto de sala de aula, atividades que requerem que os 

alunos tragam o computador. Está a ser analisada a logística da sua implementação que também 

englobará o primeiro ciclo.   

 A Junta de Freguesia de Ramalde disponibilizou uma verba significativa para o reforço da alimentação, 

até o final de 2022, que o Agrupamento, em nome dos alunos abrangidos,  agradece.  

 A Câmara Municipal do Porto (CMP) vai alargar a Escola Solidária, nas próximas interrupções letivas, 

aos 2.º e 3.º ciclos. 

 Será feita a revisão do Projeto Educativo e do Regulamento Interno até o final do ano letivo. 

 No dia 11/01/2023 será realizada a cerimónia da entrega dos Prémios de Mérito. 
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 Haverá uma reunião com os Encarregados de Educação (EE) dos alunos do 9º ano por causa das provas 

finais de 9º ano. 

 A Escola irá entregar uma proposta às entidades competentes, para o alargamento da escolaridade 

obrigatória no Agrupamento, para já o 10.º ano, apontando como causas, o aumento significativo de 

habitantes nesta área geográfica, a estabilidade da escola a nível disciplinar e o interesse manifestado 

pela maioria dos EE dos alunos do 9.º ano.  

 A afetação dos funcionários às Escolas passou a ser da competência da CMP. Existem alguns 

constrangimentos, que são inerentes ao próprio processo.  

 A Direção tem articulado com a CMP para tentar resolver os problemas que existem no pavilhão 

desportivo, ao nível dos balneários dos alunos. 

 Análise das dificuldades na obtenção da colocação de professores que, no que toca ao Agrupamento,  

está a decorrer dentro dos parâmetros legais.    

 Segundo a informação mais recente da CMP, as obras de requalificação na Escola Básica dos Correios 

irão iniciar-se no início do 2.º Período. Os alunos começarão as aulas do 2.º período já na Escola António 

Aroso. A transferência dos materiais de apoio será realizada após o término das atividades letivas do 

1.º período.  

 

A representante da Associação de Pais, Sónia Valente, informou que: 

 A sala dos alunos ainda não está completa; esperam conseguir concluir até o final de janeiro de 2023. 

A Associação de Pais está preocupada com as infiltrações no teto da sala dos alunos, assim como com 

o amianto no telhado. 

 A Associação de Pais considera que a atividade “Pais e Encarregados de Educação no Agrupamento do 

Viso” correu muito bem e que o alargamento ao pré-escolar foi bastante positivo. 

 Foi aprovada a candidatura da Associação de Pais, ao Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense, da 

CMP, o que vai permitir a aquisição de um palco amovível e um conjunto de equipamentos musicais. 

 A Associação de Pais realizou uma reunião com os STCP e, em princípio, a partir de 5 de janeiro de 

2023 já haverá algumas alterações da parte da manhã. 

 

3- Apreciação e aprovação do Relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 2021/22, ao 

abrigo da alínea f) do ponto 1, do Artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua versão 

vigente 

Após a apreciação do Relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 2021/22, 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.  
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4- Apreciação dos resultados do processo de Autoavaliação, ao abrigo da alínea k) do ponto 1, do Artigo 

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

 O Agrupamento de Escolas do Viso, Porto tomou em consideração os aspetos focados nas áreas de melhoria 

do relatório IGEC, verificando-se um alargamento e uma maior articulação entre todos os intervenientes. Após 

apreciação, o Relatório Final de Monitorização Interna foi aprovado por unanimidade. 

 

5- Aprovação do Plano anual de atividades 2022/23, ao abrigo da alínea e) do ponto 1, do Artigo 13.º do 

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

 

Relativamente ao Plano Anual de Atividades (PAA) 2022/2023, irão ser introduzidas as atividades da 

Associação de Pais após a sua aprovação em Assembleia Geral da Associação de Pais. O PAA ficará disponível 

no site do Agrupamento. Após apreciação foi aprovado por unanimidade. 

 

        A responsável pela Minuta do Conselho Geral,  

Daniela Barros Mourão 

 

A Presidente do Conselho Geral, 

      Fátima Barros  


