
 

Ponto prévio 

 O Conselho Geral aprovou a propos-
ta do Conselho Pedagógico de uma 
adenda ao Regulamento Interno, 
com a alteração da constituição do 
Conselho de Docentes de Avaliação 
do 1CEB. 

 

Tomada de posse de representantes 
do município e da comunidade lo-
cal. 
Em representação do Município to-
maram posse como membros deste 
Conselho, Carla Sepúlveda e Paula 
Medeiros, sendo a última em substi-
tuição do Presidente da União de 
Freguesias de São José de São Lázaro 
e de S. João do Souto. Tomou igual-
mente posse Vera Lima, como repre-
sentante da Cruz Vermelha Portu-
guesa Delegação de Braga. 

 

Plano Anual de Atividades 2021-
2022 
Foi apresentado e aprovado por 
unanimidade o Plano Anual de Ativi-
dades do Agrupamento de Escolas 
André Soares para o presente ano le-
tivo. 
 

Linhas orientadoras para a elabora-
ção do orçamento e para o planea-
mento e execução pela Diretora das 
atividades no domínio da Ação So-
cial Escolar. 
Depois de analisadas foram aprova-
das por unanimidade. 
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Assuntos 

Ponto prévio: Altera-
ção da constituição 
dos Conselhos de Do-
centes (de avaliação) 
do Agrupamento An-
dré Soares 

1. Tomada de posse de 
representantes do 
município e da co-
munidade local. 

2. Plano Anual de Ativi-
dades 2021-2022. 

3. Linhas orientadoras 
para a elaboração do 
orçamento e para o 
planeamento e exe-
cução pela Diretora 
das atividades no 
domínio da Ação So-
cial Escolar. 

4. Plano de contingência 
COVID19. 

5. Outros assuntos. 
 

 

 

Plano de Contingência COVID19  

Tendo sido proposta pelo Conselho 
Pedagógico, a recente atualização 
deste documento, a mesma foi apro-
vada, igualmente, por unanimidade. 
 

Outros assuntos 

Foi debatida neste Conselho a situação 

de ausência ao serviço, por doença, de 

assistentes operacionais. A conselheira 

Cármen Fafiães questionou a possibilida-

de de se proceder a substituição para su-

prir estas ausências temporárias. Depois 

dos esclarecimentos da representante do 

Município constatou-se que o quadro le-

gal vigente dificulta a ação da Autarquia 

nesta matéria, uma vez que teriam de ser 

suportadas exclusivamente pela mesma, 

dado o rácio estar completamente atri-

buído no Agrupamento.  

A mesma conselheira alertou para a es-

cassa iluminação nos espaços exteriores 

adjacentes ao edifício da escola EB23 e 

do perigo que esta situação acarreta. Es-

te alerta foi corroborado por vários con-

selheiros. A direção do agrupamento in-

formou que já deve encetou diligências 

junto da autarquia para resolver esta si-

tuação. 

 

       O Presidente do Conselho Geral 
Domingos Bacelar de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas André Soares 

Boletim do Conselho Geral  


