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8.ª REUNIÃO - 14/03/2019 

CONSELHO GERAL 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VISEU NORTE 

 
INFORMAÇÕES 

o Aumento da população escolar. 

o Sarau da Educação Especial com ótima participação. 

o IV Seminário da Educação Especial - uma marca relevante do Agrupamento. 

o Desfile de Carnaval da Câmara Municipal com o tema Gastronomia: participação numerosa; Escola de 

Travanca premiada com o segundo lugar e Escola Rolando de Oliveira com uma menção honrosa, dos 

quatro prémios a concurso. 

o Projeto da Robótica nas escolas de Pascoal e Abraveses.  

o Ação de formação em Música. 

o Projeto Ciência na Escola, patrocinado pela Fundação Ilídio Pinho, sobre a Água. 

o Erasmus+: receção em fevereiro passado; mobilidade em março e em maio. 

o Desporto Escolar: excelentes resultados no Mega-sprint e no Corta-mato. 

o Centro de Formação Desportiva de Golfe: Webinar com a participação de uma turma de terceiro e 

quarto anos da escola de Farminhão e outra da Escola D. Duarte. 

o 2 ações inspetivas em curso: ação tutorial e avaliação formativa. 

o Alargamento do horário da Psicóloga Joana que já se encontrava em funções no Agrupamento. 

o Colocação de mais um Assistente Operacional. 

 

NOMEAÇÃO DAS COMISSÕES ELEITORAIS NO ÂMBITO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE ESCOLAS 

o Aprovadas. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DE GERÊNCIA DO ANO DE 2018 

o Aprovado. 

o Reflexão sobre a necessidade de conservação e manutenção das instalações desportivas. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO INTERNO 

o Foram aprovadas: introdução da observação “As reuniões de natureza pedagógica têm uma duração até 

2 horas”, nos artigos 46.º, 49.º, 50.º, 59.º, 62.º, 68.º, ponto 6 do artigo 75.º e 79.º C. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO INTERMÉDIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL E PLURIANUAL DE ATIVIDADES DO 

AGRUPAMENTO 

o Aprovado. 

 

APRECIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO PARA O TRIÉNIO 2018-2021 

o Parecer favorável. 
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OUTROS ASSUNTOS 

o Necessidade: 

▪ de estabelecimento dos procedimentos em caso de primeiros socorros; 

▪ de limpezas nas zonas circundantes da escola Dr. Azeredo Perdigão; 

▪ de reforço da vigilância na escola Dr. Azeredo Perdigão; 

▪ de utilização de uma linguagem Promotora da Igualdade de géneros; 

▪ de planos de emergência e medidas de autoproteção nas Escolas do primeiro ciclo; 

▪ maior coordenação e articulação entre os técnicos que a Câmara recruta e as educadoras e ou 

professores titulares dos grupos de alunos ou turmas; 

o Falta de informação de avaliação intercalar da disciplina de Inglês, no 1.º ciclo; 

o Transporte de alunos para as piscinas, por parte da Associação de Solidariedade Social da Freguesia de 

Abraveses; 

o Junta de Freguesia de Abraveses irá proceder a: 

▪ Lançamento de algumas obras nas imediações da Escola Azeredo Perdigão; 

▪ Limpeza de algumas zonas; 

▪ Procedimento concursal para o projeto de aquecimento e climatização na Escola e Jardim de Infância 

de Pascoal;  

▪ Colaboração no projeto de horta pedagógica e requalificação do parque infantil, na Escola Rolando 

de Oliveira;  

▪ Projeto para beneficiação, a nível da eficiência energética e das condições sanitárias, das Escolas de 

Abraveses e de Pascoal, 

▪ Colaboração na implementação dos planos de emergência e de proteção. 

o Agradecimento, por parte da Junta de Freguesia de Abraveses, da cedência de instalações para aulas 

seniores de informática. 

o Agradecimento, por parte da Associação SURDISOL, da possibilidade de implementação do projeto LGP 

Kids; 

o Possibilidade de se limitar a circulação do trânsito, na envolvência da Escola Dr. Azeredo Perdigão, a 

20km à hora; 

o Sugestão de alargamento dos horários da Biblioteca e do Bufete da Escola Dr. Azeredo Perdigão. 

 

 

 


