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CONSELHO GERAL AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FRAGOSO 

Reunião nº 5, quadriénio 2021-2025 22 de dezembro de 2021 

Local: sala online - plataforma TEAMS                                                                                                                                                               Hora: 18:00 

Minuta da Ata 

De forma a agilizar os trabalhos, as propostas relativas aos pontos dois e três foram previamente 
enviadas a todos os Conselheiros.  
 
Ponto um – Leitura de aprovação da ata da reunião anterior  
O secretário do Conselho Geral (CG) fez a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por 
unanimidade. 
 
Ponto dois – Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução das atividades no 
domínio da Ação Social Escolar 

No cumprimento da alínea i) do número um, do artigo 13º Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, 
republicado no Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, o CG do Agrupamento de Escolas de 
Fragoso definiu as orientações para o planeamento e execução das atividades da Ação Social 
Escolar. Foi apresentada uma proposta que foi analisada e debatida tendo-se procedido a algumas 
alterações. 
O CG aprovou, por unanimidade, a proposta final apresentada. 
 
Ponto três – Definição dos critérios para a participação em atividades pedagógicas, científicas, 
culturais e desportivas 
No cumprimento alínea p), do n.º 1, do artigo 13.º do Decreto-lei n.º 75/2008 de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto-lei nº 137/2012 de 2 de julho, o CG definiu os critérios para a participação 

da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas. 
A Presidente do CG explicou como foi construída a proposta apresentada. Reforçou a ideia de que 
os critérios são apresentados numa perspetiva orientadora, não restrita, que permita a reflexão 
fundamentada e contextualizada. Fez-se uma análise atenta aos critérios. Houve propostas de 
alteração ao referido documento e o mesmo foi aprovado por unanimidade. 
 
Ponto quatro – Outros assuntos  
A Presidente do Conselho Geral informou que em janeiro se realizará uma reunião para a 
definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento para o ano 2022. 
A reunião encerrou com a leitura da minuta da reunião e com a Presidente do CG a desejar, em 
nome do Agrupamento de Escolas de Fragoso, Boas Festas a toda a Comunidade Educativa, 
fazendo votos para que no ano de 2022 as atividades letivas decorram dentro do desejável e sem 

interrupção das aulas presenciais e seja um ano repleto de saúde, de sucessos pessoais e 
educativos para toda a Comunidade.  
 
A fim de produzir eficácia, esta minuta foi aprovada por unanimidade. 
 

Fragoso, 22 de dezembro de 2021 
 

Secretário: Armando Dias                                                                               Presidente: Isabel Rodrigues 


