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Conselho Geral  

 
Extrato da Ata n.º 17 

“Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

via plataforma Teams, realizou-se uma reunião ordinária do Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas Gil Vicente, sob a presidência da Dr.ª Maria José Miguel, que a convocou, tendo estado 

presentes os membros que assinaram a respetiva folha de presenças. ------------------------------------

Ordem de trabalhos: 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

2.    Apreciação e aprovação do relatório de execução do Plano Anual de 

atividades referente ao ano letivo de 2019/2020 

3.    Informações / Outros assuntos. 

No ponto um da ordem de trabalhos, após a Presidente do Conselho Geral, Dr.ª Maria José 

Miguel, dar as boas vindas a todos os elementos do Conselho Geral, deu-se início à ordem de 

trabalhos, procedendo-se à leitura das atas n.os 15 e 16 que foram aprovadas por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, no ponto dois, a Presidente apresentou uma síntese do relatório referido em 

epígrafe, o qual suscitou alguns comentários e propostas de alterações dos conselheiros. ----- 

(…) 

A presidente do órgão, a Dr.ª Maria José Miguel fez um resumo da situação pedindo que se 

votasse a proposta da não alteração do relatório (ficando em ata a recomendação relativa a 

futuros relatórios). A proposta foi aprovada (…)--------------------------------------------------------------- 

Seguindo a proposta de vários conselheiros, o Conselho Geral fez questão que ficasse 

registado em ata um elogio a toda a comunidade educativa, salientado o modo rápido e eficaz 

como a escola se mobilizou, para dar resposta a uma situação totalmente nova para todos. 

Considerou ainda importante que ficasse a recomendação de que, no futuro, seja dado mais 

destaque a situações de cooperação e de trabalho dos docentes, dos encarregados de 

educação e de toda a comunidade educativa, no sentido de resolver, de potenciar os meios 

ao dispor para o sucesso das aprendizagens. ---------------------------------------------------------------- 
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Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, a senhora diretora, Dr.ª Ana Duarte 

secundada pela conselheira e educadora da Escola de Santa Clara, referiu as obras 

contiguas ao Jardim de Infância que, apesar da importância de que se revestem para a zona, 

o têm prejudicado muito. 

(…) 

A Dr.ª Ana Duarte, relativamente à entrega dos computadores (alunos escalões A e B), 

informou que (…) se prevê que o processo esteja terminado no dia 14 do corrente mês. 

Referiu, ainda, que aos professores não foi atribuído qualquer suporte tecnológico. -------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. ------------------------------------------" 

                     

 

 


