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SINOPSE DA REUNIÃO DE CONSELHO GERAL DE 17 de fevereiro de 2022 

Procedeu-se à tomada de posse de elementos cooptados e representante de pais e 
encarregados de educação de primeiro ciclo; 
Foi feita a apresentação do ponto de situação do projeto Erasmus, pelas professoras Luísa 
Tavares e Ana Paula Travasso;--------------------------------------------------------------------------------- 
Foi constituida a comissão de acompanhamento do conselho geral, de acordo com ponto 4 
e 5, artº13, Dec. Lei nº 137/2012;----------------------------------------------------------------------------- 
Foi aprovada por unanimidade a proposta de definição de linhas orientadoras para a 
elaboração do orçamento para o ano de 2021/2022.----------------------------------------------------- 
Foi aprovado o Regulamento Interno do Agrupamento;------------------------------------------------- 
Foi aprovado o Regimento Interno do Conselho Geral;-------------------------------------------------- 
Foi aprovada uma proposta apresentada pelo conselheiro António Ricardo Mira, em nome 
do Conselho Geral: a realização periódica e continuada de sessões/ palestras sobre as 
temáticas da sua especialidade: comunicação não verbal, didática das línguas, que 
generosamente e probono o senhor conselheiro pretende colocar ao serviço do 
agrupamento, como dinâmica deste Conselho Geral.--------------------------------------------------- 
A primeira sessão  realizar-se-à no auditório da Escola e estas palestras intitular-se-ão 
“Literacias Emocionais”.Ficou assim agendada a primeira sessão para dia dezassete de 
março das dezoito às dezanove horas, ficando a logística de divulgação e de inscrição da 
sessão, a cabo da direção do agrupamento.--------------------------------------------------------------- 
No ambito do orçamento participativo das escolas foram apreciados os seguintes nomes 
para a constituição da comissão eleitoral: a docente Maria do Céu Riço e os alunos Ana Luísa 
Araújo, Paula Marreiros e Tomás Caeiro.------------------------------------------------------------------ 
Foi dada a conhecer uma sinopse de alguns projetos que são desenvolvidos no 
agrupamento no âmbito da estratégia de educação para a cidadania e que incorporam o 
Plano de Inovação, salientando a preocupação que existe neste Agrupamento em educar e 
preparar os nossos alunos para a vida de um modo cívico, interventivo e construtivo, desde 
as faixas etárias mais novas: projetos do pré-escolar, da escola básica da Cruz da Picada e 
outros que estão na newsletter do agrupamento. ------------------------------------------------------- 
 
 

 

 


