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CONSELHO GERAL AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FRAGOSO 

Reunião nº 6, quadriénio 2021-2025 16 de fevereiro de 2022 

Local: Sala Grandes Grupos – Escola Sede do Agrupamento                                                                                                                                           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 – Linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento – ano económico 2022 
O Conselho Geral considera que na elaboração do orçamento se deve ter em conta a observância 
dos seguintes princípios orientadores: Adequação, Clareza, Eficácia, Eficiência, Integralidade, 
Legalidade, Primazia Pedagógica, Prioridade, Proporcionalidade/Equidade, Responsabilidade 
Partilhada, Integralidade e Transparência. Assim, dentro destes Princípios definiu as linhas 
orientadoras para a elaboração do Orçamento – ano económico 2022. 
 

Ponto três – Plano Anual de Atividades 
A Presidente do Conselho Geral apresentou a todos os Conselheiros o referido documento na 
grelha Excel aprovada pelo Conselho a 2 de dezembro de 2021. 
Depois de analisado, o Plano Anual de Atividades foi aprovado por unanimidade. 
 

Ponto quatro – Aditamento aos critérios de avaliação do Diretor: número de horas de formação 
A Presidente contextualizou este ponto referindo que, de acordo com informação da Direção 
Geral Administração Escolar (DGAE) de junho de 2021, compete ao Conselho Geral definir o 
número de horas de formação a realizar pelo Diretor quando este se encontra posicionado no 10º 
escalão da carreira docente. Assim, o Conselho Geral definiu que, no quadriénio que reporta à sua 
avaliação, o Diretor deve realizar um número de horas de formação não inferior a 50. 
 

Ponto cinco – Orçamento Participativo das Escolas: nomeação da comissão eleitoral 
A Presidente contextualizou este ponto referindo as vantagens da participação dos alunos na 
Discussão do Orçamento Participativo e que competia ao Conselho Geral nomear a referida 
Comissão. Assim, o Conselho Geral nomeou para a Comissão Eleitoral, a professora Manuela 
Gonçalves e os alunos Beatriz dos Santos Seoane (8º ano), Luís Filipe Louro Venda (9º ano), Maria 
Coutinho (8º ano) e um aluno a designar do 7º ano. 
 

Ponto seis – Outros assuntos  

Como o Representante do Município, Paulo Fagundes, não pode comparecer nas reuniões 
realizadas à quarta-feira, os conselheiros decidiram, por proposta da Presidente do CG, que as 
reuniões do CG passarão a realizar-se à terça-feira. 
O Diretor, Professor Manuel S. Amorim, fez referência a comportamentos, atitudes e linguagem 
inadequada e ofensiva usada por um grupo de alunos nos 7ºC. 
 
A fim de produzir eficácia, esta minuta foi aprovada por unanimidade. 
 

Fragoso, 16 de fevereiro de 2022 
 
 

Secretário: Armando Dias                                                                               Presidente: Isabel Rodrigues 


