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SÍNTESE DOS ASSUNTOS E DECISÕES DO CONSELHO GERAL 

PLENÁRIOS DE 2017-20121 

Reunião/Ata  

dezoito 

02/09/2020 

 

– Tomada de posse do representante dos Docentes - a Presidente deu 

posse ao representante dos docentes, Francisco Alcino Varandas 

Coutinho, em substituição da conselheira Adília Clemente. 

– Aprovar a planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

para 2020/21 – a Diretora explicou, no seguimento de informações já 

prestadas na última reunião, o atraso na elaboração do documento das 

AEC; o documento, depois de discutido, foi posto a votação e aprovado por 

unanimidade.  

– Informações da Diretora sobre a preparação do ano letivo -  A Diretora 

mostrou-se animada, mas também preocupada pela exigência na abertura 

deste ano letivo;  estão preparados os três planos de ensino; o Plano de 

Ensino Presencial prevê que todos os serviços funcionem, respeitando as 

orientações da DGS; os professores estão motivados pela perspetiva de 

alguma normalidade no início do ano letivo, mas com preocupação pelas 

exigências colocadas às escolas, na organização, distribuição dos horários 

e regras para a definição de espaços; ainda se aguardam mais orientações 

quer da DGS quer do ME; foram colocadas muitas questões pelos 

conselheiros que foram respondidas, acrescentando mais informação a 

este ponto.  

– Outros assuntos - o conselheiro Nuno Silva deu os parabéns a toda a 

comunidade educativa e informou que a Câmara está disponível para 

ajudar. 

Reunião/Ata  

dezanove 

11/11/2020 

 

 – Tomada de posse dos representantes dos Pais/EE – a Presidente deu 

posse aos elementos que compõem a representação dos Encarregados de 

Educação, neste órgão.  

 – Aprovar o Plano Anual de Atividades (PAA) 2020/21 – o PAA foi 

apresentado pelo coordenador Paulo Falcão que destacou os aspetos que, 

este ano, mudaram no processo de organização deste plano; o documento 

foi posto a votação e aprovado por unanimidade.  

– Apreciar o Relatório TEIP 2019/20 - o adjunto da direção Armando Félix 

apresentou o relatório TEIP, para o triénio 2018/2021, com dados relativos 

à avaliação interna e externa, indicadores e metas do TEIP. 

– Informações sobre o decurso do ano letivo, pela Diretora - a Diretora 

referiu que o agrupamento está permanentemente a articular com a 

autoridade de saúde todas as situações relacionadas com a Covid19; os 

contextos modificaram-se e existem vários constrangimentos, 

nomeadamente, dar resposta educativa a todas as crianças que ficaram em 

casa, em isolamento profilático; foram apresentados dados relativos aos 
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testes Covid, aos casos e turmas em isolamento profilático; foram 

colocadas questões pelos conselheiros que foram respondidas.   

 – Outros assuntos – não houve intervenções. 

Reunião/Ata  

vinte  

10/02/2021 

 

 – Orçamento Participativo das Escolas (OPE) - a Diretora informou que o 

GAA estava encarregue deste processo e já tinha construído o cronograma 

e feitas as respetivas diligências antes do confinamento; todo o processo 

foi pensado na perspetiva do ensino presencial, com a votação a vinte e 

quatro de março; os conselheiros Amílcar Pereira, Alcino Coutinho e 

Eduardo Seixas, docentes na escola sede, disponibilizaram-se para 

organizar e supervisionar o processo, em articulação com a coordenadora 

local da medida, formando a comissão eleitoral; a aprovação da proposta 

desta comissão eleitoral será feita via e-mail, como já tinha acontecido em 

anos anteriores. 

- Apreciação do Relatório de Autoavaliação - a coordenadora da Comissão 

de Autoavaliação, Virgínia Amorim apresentou o relatório, fazendo um 

resumo, por ordem cronológica do trabalho desenvolvido, expondo o plano 

de ação do ano letivo 2019/2020 e respetivo tratamento estatístico dos 

inquéritos de satisfação que foram aplicados a toda a comunidade 

educativa; foram colocadas questões e feitas apreciações, com algumas 

sugestões para melhoria, por parte de alguns conselheiros. 

– Informações sobre o decurso do ano letivo, pela Diretora - foi referido que 

foi um período de gestão difícil, de ambiguidades na identificação dos casos 

Covid19, com alunos, turmas e adultos a ficarem em casa; partilhou um 

gráfico, com o balanço dos casos existentes no agrupamento; apresentou 

o Plano de Ensino a Distância, com as decisões tomadas, sobre os tempos 

síncronos e informou do trabalho de acompanhamento e monitorização que 

está a feito pela equipa coordenada pelo professor João Silva. 

- Outros assuntos - a conselheira Carina Mesquita informou que a 

conselheira Sandra Sacoto é a nova presidente do Conselho Executivo 

União de Associações de Pais do concelho de Vila Real; que as obras nas 

escolas já estão a decorrer e serão concluídas no próximo ano letivo; a 

autarquia está a pressionar para que a lei que determina o ratio de 

assistentes operacionais seja alterada;  o parecer para a carta educativa 

será dado no dia dezoito do presente mês, em reunião do Conselho 

Municipal de Educação.  

Reunião/Ata  

vinte e um 

17/02/2021 

 

  – Definir as linhas orientadoras do Orçamento para 2021 – foi justificado o 

motivo para o atraso na definição destas orientações; com base na análise 

das linhas orientadoras do ano anterior e auscultando as necessidades do 

Agrupamento, foram definidas, conforme o previsto no Regime de 

Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Escolares 

http://www.diogocao.edu.pt/


 
 

Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real 
 

Rua Dr. Manuel Cardona – 5000–558 VILA REAL;eb23.diogocao@escolas.min-edu.pt -http://www.diogocao.edu.pt/Telefone: 259 302460  

   

 

(RAAGEE), as Linhas Orientadoras para a Elaboração do Orçamento de 

2021, que o Conselho Administrativo do Agrupamento de Escolas Diogo 

Cão, deverá ter em consideração. 

Reunião/Ata  

vinte e dois 

21/04/2021 

– Aprovar o Relatório de Contas de Gerência relativo ao ano 2020 - a 

Diretora apresentou o Relatório de Contas de Gerência relativo ao ano 

2020, previamente enviado a todos os conselheiros para análise; referiu 

que apesar da necessidade em manter as linguagens formais inerentes a 

este tipo de relatórios, optou por uma apresentação mais prática para uma 

melhor compreensão do mesmo; foi desatacada pelos conselheiros a forma 

clara e funcional da apresentação do relatório de contas, que facilitou a sua 

compreensão; o foi posto a votação e aprovado por unanimidade. 

-  Aprovar o mapa de férias da Diretora - O mapa de férias apresentado 

pela Diretora foi aprovado por unanimidade. 

–  Outros Assuntos – foram dadas informações sobre o processo eleitoral 

do OPE e apresentados os resultados da votação; discutiu-se sobre o 

formato de realização das reuniões de avaliação do segundo período; 

abordou-se a questão da utilização do parque de estacionamento, na 

residência de estudantes, que, mesmo não salvaguardando alguns lugares 

específicos, dá algum conforto às pessoas que trabalham na escola sede; 

os conselheiros do município deram informações sobre:  a residência de 

estudantes; a abertura de concurso para  assistentes operacionais;  as  

escolas premiadas com a bandeira Eco escolas, com nove bandeiras 

atribuídas ao concelho de Vila Real, das quais, seis pertencem à Diogo 

Cão; as obras de beneficiação no Centro Escolar de Lordelo e na Escola 

do Prado, do lançamento do concurso para obras de melhoria no Pavilhão 

Diogo Cão; a Carta Educativa, cuja reunião da CNE ocorreu em dezoito de 

fevereiro, aguarda parecer da DGEstE. 

OBS: todas as reuniões foram realizadas pela plataforma Microsoft Teams 
 

 

A Presidente do Conselho Geral  
 
 

Isabel Mª C. Rego de Barros 
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