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Realizou-se a tomada de posse das conselheiros representantes da autarquia, Helena Ferro, 
Vera Lazana, e Ana Isa Vieira. 
Foi eleita a conselheira Vera Lazana, representante da autarquia, para integrar a comissão 
de acompanhamento do Conselho Geral. Fez-se o destaque de duas exposições, uma, que 
está patente na biblioteca da escola sede, da autoria da turma do PIEF e outra patente na 
Fundação Eugénio de Almeida elaborada pelos alunos do Pré-Escolar, da sala A, intitulada 
“Exposição de Esculturas”.  
Foi  referido que, no final do ano letivo, nos dias sete e oito de julho, irá realizar-se, um 
Seminário de Partilhas de Práticas Pedagógicas para todos os docentes do Agrupamento. -- 
Fez-se referência às palestras dinamizadas pelo conselheiro António Ricardo Mira, intuladas 
“Conversas com emoção”, destinadas a toda a comunidade educativa. Salientou que estas 
sessões são generosamente realizadas probono por parte do nosso ilustre conselheiro e 
revestem-se do maior interesse, quer do ponto de vista pedagógico, didático, como de 
cultura geral.  
O plano de inovação para o próximo ano letivo e o relatório de contas de gerência foram 
apreciados e aprovados. 
Foram  aprovados ainda,  o mapa de férias do Diretor, o Projeto Educativo  e o Plano anual 
de atividades .  
Foram apresentados a esta assembleia vários documentos para tomada de conhecimento, 
nomeadamente: a estratégia para o próximo ano letivo 2022/2023, o Plano de 
Autoavaliação, o PADDE e o Contrato Interadministrativo. Trata-se de um documento que 
permite formalizar a descentralização de competências da Câmara para os diretores de 
Agrupamento ao nível das competências transferidas para o poder local, conforme  o 
decreto-lei nº 21/2019, de 30 de janeiro.  
 
 
 

A  presidente do Conselho Geral: Maria Antónia Ferreira 

 

 


