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CONSELHO GERAL 

 
REUNIÃO DE 25 DE JANEIRO DE 2023 

 
(SÍNTESE DE ASSUNTOS TRATADOS) 

 

 

Ordem de trabalhos: 

- Ponto um - Apresentação dos representantes da comunidade; 

- Ponto dois - Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Geral; 

- Ponto três - Aprovação do Regimento do Conselho Geral; 

- Ponto quatro - Aprovação do Plano Anual de Atividades de 2022/23; 

- Ponto cinco - Aprovação das Linhas Orientadoras do Orçamento e da Ação Social Escolar para 

o ano de 2023; 

- Ponto seis - Outros assuntos. 

 

Estiveram presentes quinze conselheiros, conforme lista de presenças.  

 

- PONTO UM - APRESENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE 

O Presidente deu início à reunião, com a apresentação de todos os elementos 

presentes.  

 

- PONTO DOIS - ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL 

Foi realizada uma única votação para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do 

Conselho Geral. Desta resultou a eleição do conselheiro João Vítor Pedro, com catorze votos, 

como Presidente e, sendo o conselheiro António Tomás o segundo mais votado, foi eleito 

Vice-Presidente, com um voto. 

 

- PONTO TRÊS - APROVAÇÃO DO REGIMENTO DO CONSELHO GERAL 

- PONTO QUATRO - APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022/23 

- PONTO CINCO - APROVAÇÃO DAS LINHAS ORIENTADORAS DO ORÇAMENTO E DA AÇÃO SOCIAL 

ESCOLAR PARA O ANO DE 2023 

O Regimento do Conselho Geral, o Plano Anual de Atividades de 2022/23 e as Linhas 

Orientadoras do Orçamento e da Ação Social Escolar para o ano de 2023, foram aprovados por 

unanimidade. 
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- PONTO SEIS - OUTROS ASSUNTOS 

Relativamente a outros assuntos abordados na reunião, o Presidente informou que se 

irá realizar a abertura do processo concursal para Diretor do Agrupamento, uma vez que o 

atual presidente da CAP termina o seu mandato a dezasseis de maio. 

A representante da autarquia, Celeste Simão, referiu-se ao Concelho de Abrantes 

como tendo um Parque Escolar requalificado e, sendo o material didático da competência da 

Câmara Municipal, a mesma tem tentado colmatar essas necessidades, equipando as escolas. 

Essa preocupação está refletida no orçamento da Autarquia referente à Educação. 

Ainda quanto a este assunto, foram colocadas algumas questões relativamente a 

necessidades de materiais de laboratório e outros equipamentos danificados ou em falta em 

algumas escolas do Agrupamento, ao que a representante da Autarquia explicou que desde a 

receção da requisição até à aquisição dos materiais decorre um processo demorado, uma vez 

que envolve pedidos de orçamento e aprovação do mesmo. No entanto, garantiu que, apesar 

de alguma morosidade, todos os pedidos, dentro das possibilidades do orçamento, seriam 

atendidos com a celeridade possível. 

O representante da Autarquia, João Marques, indagou acerca da continuidade da 

organização do Agrupamento por semestres. O presidente da CAP referiu que a avaliação 

deste modelo no processo de autoavaliação foi positiva. Acrescentou, no entanto, que o 

mesmo está dependente do Plano de Inovação Pedagógica, que termina este ano letivo, assim 

como a “Escola + 20/23”. Ainda assim, o Ministério da Educação deverá manter a 

possibilidade da manutenção do funcionamento por semestres. 

Foi ainda salientada a importância das Plataformas Digitais como meio de 

acompanhamento por parte dos encarregados de educação das diferentes atividades 

formativas e sumativas dos seus educandos. 

 

- Presidente: João Vítor dos Santos Pedro 

- Secretário: Anabela Cupertino Leite 


