
 

Análise do relatório de contas do ano civil 

de 2021 

O relatório de contas foi apresentado e 

apreciado. Depois de alguns esclarecimentos, 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Plano Anual de Atividades para 2021/2022 

O Plano Anual de Atividades (2021/2022) 

(PAA) voltou a apreciação neste órgão devido 

à proposta, por parte do Conselho 

Pedagógico, de integração do projeto 

“Portugal Brinca Igual”. Este projeto envolve 

uma parceria entre alunos portugueses que 

frequentam a disciplina de espanhol e alunos 

espanhóis que estudam português. O 

Conselho Geral aprovou, por unanimidade, a 

integração deste projeto no PAA. 

 

Outros assuntos 

Vai realizar-se, no final deste período, a 

atividade “Voz aos Alunos” destinada a todos 

os alunos do Agrupamento. É objetivo desta 

atividade criar um momento de reflexão 

partilhada sobre temas/assuntos que reflitam 

o presente e perspetivem o futuro tais como: 

Eu; Eu e os Outros; a Escola e o Futuro.  

 

 

 

Pretende-se com esta atividade, dar 

oportunidade aos alunos de manifestarem a 

sua ideia/opinião e permitir a aceitação do 

ponto de vista do outro, ao mesmo tempo 

que participam na tomada de decisões 

relativamente à “construção” da escola que 

desejam. Posteriormente realizar-se-á um 

Conselho Pedagógico extraordinário onde 

estarão presentes dois alunos de cada ciclo 

para darem testemunho desta ação e 

apresentarem as conclusões. 

A Diretora informou o Conselho sobre as 

diligências tomadas no sentido de promover 

uma integração verdadeiramente coerente e 

estruturada dos refugiados da Ucrânia nas 

diversas escolas do Agrupamento. 

O Presidente da União de Freguesias de S. 

Lázaro e S. João do Souto informou e solicitou 

a divulgação a toda a comunidade educativa 

do orçamento participativo que esta União de 

Freguesias está a promover, quer na 

apresentação de projetos, quer na votação 

dos mesmos que, entretanto, venham a ser 

submetidos. Informou ainda que na página 

Web desta União de Freguesias se encontra 

publicado todo o regulamento deste concurso 

no qual é referido que o prazo para 

apresentação de projetos termina no próximo 

dia 15 de abril. 

 

O Presidente do Conselho Geral 
Domingos Bacelar de Oliveira 

Boletim de 24 de março de 2022 

Boletim de 24 de março de 2022 


