
 

Projeto Educativo - ponto da situação 

A diretora deu a conhecer o desenvolvimento do 

trabalho de atualização/reformulação do Projeto  

Educativo, fazendo o ponto da situação e 

esclarecendo sobre os passos programados para 

que seja concluído até ao final do ano 2022.  

Regulamento Interno 

O Regulamento Interno é o documento que define 

o regime de funcionamento do Agrupamento de 

Escolas André Soares, de cada um dos seus órgãos 

de administração e gestão, das estruturas de 

orientação e dos serviços administrativos, técnicos 

e técnico-pedagógicos, bem como os direitos e 

deveres dos membros da comunidade escolar. O 

mesmo, depois de analisado, foi aprovado por 

unanimidade. Será divulgado a toda a comunidade 

na página do Agrupamento. 

Logótipo do Agrupamento 

Entendendo-se ser o tempo ideal para uma 

mudança no logótipo do Agrupamento, ficou 

decidido que a diretora procederá à constituição de 

uma proposta de júri para seleção do logótipo, a 

qual será sujeita à aprovação na próxima reunião 

deste conselho. Mais informações sobre o processo 

serão divulgadas no início do próximo ano letivo. 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). 

A diretora apresentou a seguinte proposta de AEC: 

nas EB1 de São Lázaro, Carandá e Fujacal os alunos 

terão Atividades Artísticas (Canto, Dança, Música), 

Desporto (Coletivos e Individuais) e Jogos de 

Tabuleiro. Os alunos da EB1 da Ponte Pedrinha 

disporão de Desportos individuais (Dança, RSK, 

Ginástica), Desportos coletivos, Xadrez, Expressão  

 

 

 

 

Dramática e Expressão Musical (Canto, 

Percussão e Flauta). Esta proposta foi 

aprovada por unanimidade. 

Organização do ano letivo 2022/2023 

 O documento relativo à organização do ano 

letivo (PEDC 2022/2023), foi detalhadamente 

analisado e posteriormente aprovado. Será 

divulgado a toda a comunidade na página do 

Agrupamento. 

Outros assuntos 

Foi analisado o relatório de avaliação das 

atividades do Plano Anual de Atividades 

2021/2022 o qual aprovado por unanimidade. 

O conselheiro Domingos Araújo referiu que o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, 

em parceria com o Serviço de Psicologia e 

Orientação (SPO) do Agrupamento analisará 

as possibilidades de apoio na orientação 

vocacional. 

O presidente deste conselho propôs um voto 

de pesar pelo recente falecimento do Sr. João 

Carlos Peixoto Araújo, assistente operacional 

e dos docentes João José Moreira Cunhal e 

Carlos Manuel Magalhães Costa. O mesmo foi 

aprovado por unanimidade 

 

O Presidente do Conselho Geral 
Domingos Bacelar de Oliveira 

Boletim de 24 de março de 2022 

Boletim de 27 de julho de 2022 


