
 
 
REUNIÃO CONSELHO GERAL 30/03/2022 19:30 
VIDEOCONFERÊNCIA 

MINUTA DA ATA 
ORDEM DE TRABALHOS: 

1- Informações 

 4ª Reunião de trabalho da 4ª Presidência aberta Grijó/Sermonde no dia 18/3/2022 
Foram abordados os seguintes assuntos: Programa de ação/intervenção para reabilitação da Escola 
Sede; Projeto Escola EB1 de Corveiros; Transporte Escolar; Processo de Transferência de competências. 
O Protocolo está em fase de discussão e conclusão.  

 Orçamento Participativo 2022- A votação decorreu no dia 24/03/2022 e os resultados foram os seguintes: 
Eleitores: 246 alunos; Votantes: 214 alunos (87%); Abstenção-13%; 6 Votos brancos (2,8%); 2 Votos 
nulos (0,9%)  
A Proposta vencedora com 70 votos (32,7%) foi a das turmas 7ºD+9ºD com a designação Come e Queima 
(Micro-ondas e Materiais Desportivos para o Ginásio)   

 Legislação: 
- Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março - Determina a aprovação do Regulamento das 
Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e 
Secundário para o ano letivo de 2021-2022. 
- Decreto-Lei n.º 27-B/2022, de 23 de março - Estabelece medidas excecionais e temporárias 
relativamente à avaliação, aprovação e conclusão dos ensinos básico e secundário e para efeitos de 
acesso ao ensino superior. 
- Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 29-A/2022, de 1 de março, alterada pela RCM n.º 
29-D/2022, de 11 de março, que veio estabelecer os critérios específicos da concessão de proteção 
temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia, em consequência dos recentes conflitos armados vividos 
naquele país e Concessão de equivalências e integração de crianças e jovens Ucranianos no sistema 
educativo português. 
O Agrupamento já acolheu até à data 3 Alunos Ucranianos: 2º ano Vendas; 4ºano Corveiros e 7ºano 
Escola Sede. Nas reuniões de trabalho colaborativo, os docentes irão definir as medidas a adotar para dar 
uma resposta eficaz e apropriada. 

 
2- Análise e Aprovação do Relatório de contas da Gerência (Competência do Conselho Geral prevista na 

alínea j) do ponto1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.)  
Leitura e análise do documento, relativo ao ano económico de dois mil e vinte e um, salientando-se os 
constrangimentos orçamentais devido à diminuição de verbas provenientes do Orçamento de Estado e aos 
aumentos substanciais com conservação/manutenção das instalações. No entanto, devido ao esforço de 
rigor orçamental e de persistência na anulação das situações de desperdício detetadas, o saldo final é 
positivo, resultado de um equilíbrio entre as receitas e as despesas. 
O relatório de contas de gerência, com as respetivas demonstrações financeiras, foi aprovado por 
unanimidade pelos conselheiros presentes na reunião. 
 

3- Análise do Relatório Intermédio do PAA (1ºP) 
Aspetos relevantes: Bom grau de execução do Plano Anual de Atividades (100%); Avaliação bastante 
positiva de todas as atividades realizadas;  Articulação do PAA com o Projeto Educativo privilegiando o 
eixo 3 (imagem do agrupamento e relação escola, família, comunidade: seguido dos eixo 1 (melhoria das 
aprendizagens), eixo 2 (prevenção do abandono e da indisciplina) e eixo 4 (monitorização e autoavaliação). 
É evidente a preocupação das entidades proponentes em promover o sucesso educativo dos alunos e 
reforçar a imagem institucional, assumindo uma aposta na qualidade e no ensino de excelência; 
Articulação das áreas de competências consideradas no do Perfil dos Alunos, relevando as dimensões 
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser; Significativa adesão dos 
destinatários das atividades em todos os níveis de ensino, tendo-se registado um total de 7539 
participações; Equilíbrio na distribuição cronológica das atividades, ao longo do 1º período.  
 

4- Outros Assuntos 
- Aprovação do mapa de férias do Sr. Diretor. 
- Problemas com vedação na Escola EB1 de Vendas e na Escola EB1 Santo António. 
- Clube "Ganhar + Saúde" – Como resposta ao pedido realizado pela professora responsável, Lígia 
Almeida, a Junta de Freguesia ofereceu, numa fase inicial, uma verba de 500 euros para aquisição de 
material desportivo certificado, a utilizar na prática de atividade física ao ar livre. 

 
Grijó 01/04/2022 

A Presidente do Conselho Geral 

Rosa Teresa Da Costa Da Silva   


