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CONSELHO GERAL - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FRAGOSO 

Reunião nº9, Quadriénio 2021-2025 22 de novembro de 2022 

Local: Sala GG da escola Sede Hora: 18:00 

SÍNTESE 

Ponto um – Informações 
A reunião começou com a apresentação de todos os Conselheiros devido à presença de novos membros. 
A Presidente do CG, professora Isabel Rodrigues, informou que por sobreposição de agenda a 
representante do Município e vereadora do Pelouro da Educação, Mariana Teixeira Batista de Carvalho, foi 
substituída pelo Diretor do Departamento de Educação, Saúde e Ação Social, João Luís Lima Silva. 
 

Ponto dois – Tomada de posse dos novos representantes 
A Presidente do CG, professora Isabel Rodrigues, deu posse aos novos elementos Representante dos Pais e 
Encarregados de Educação – Ilda de Oliveira Marinho e aos Representantes dos alunos – Ana Luísa Pereira 
Silva e Beatriz dos Santos Seoane. 
 

Ponto três – Análise e aprovação do Plano Anual de Atividades 2022/2023 
A Presidente do CG, professora Isabel Rodrigues, fez a apresentação pormenorizada do PAA 2022/2023, 
realçando que o mesmo o pretende ser não só um documento do planeamento das atividades a 
desenvolver, mas também o reflexo do dinamismo pedagógico e do intuito formativo do Agrupamento. O 
CG, após analisar o referido PAA, aprovou-o por unanimidade. 
 

Ponto quatro – Análise do Relatório de Avaliação Externa 2021-2022  
A Presidente do CG fez a apresentação pormenorizada do referido documento, previamente enviado a 
todos os Conselheiros, nomeadamente a classificação de Muito Bom nos domínios da Autoavaliação, 
Liderança e Gestão, Prestação do Serviço Educativo e de Bom no domínio dos Resultados, salientando os 
aspetos fortes e os aspetos a melhorar. 
Após apreciarem o referido relatório os Conselheiros concluíram que o mesmo reflete o bom trabalho 
desenvolvido na Escola pelos diferentes intervenientes no processo. 
 

Ponto cinco – Análise da proposta de Plano de Melhoria 
A Presidente do CG fez a apresentação do referido documento, explicando como o mesmo foi elaborado: o 
processo, a matriz, as propostas de ação de melhoria, os objetivos de cada uma das propostas e os 
resultados esperados. 
O CG, também apresentou propostas de melhoria e após apreciar o referido relatório, felicitou a Escola 
pelo trabalho de análise e reflexão realizado, assim como as propostas apresentadas, procurando sempre 
a melhoria do seu próprio funcionamento. 
 

Ponto seis – Outros Assuntos 
Foram propostos pela Presidente do CG e aprovados pelos Conselheiros os votos de agradecimento que o 
CG enviará à Representante dos Pais / Encarregados de Educação Maria da Graça Rosas Ferreira pelos 
serviços prestados a este órgão. 
O Diretor do Agrupamento, Professor Manuel Soares Amorim, informou que na próxima semana deslocar-
se-á um grupo de alunos / professores a Bruxelas e solicitou a colaboração da Câmara Municipal de 
Barcelos o envio de lembranças para entregar à Deputada que os receberá. O Dr. João Silva afirmou que a 
CM colaborará. 
A minuta da ata foi lida e aprovada por unanimidade. 
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O Secretário do Conselho Geral, 
Armando da Cunha Dias 

A Presidente do Conselho Geral, 
Isabel Félix Oliveira Rodrigues 

 


