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9.ª REUNIÃO - 26/06/2019 

CONSELHO GERAL 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VISEU NORTE 

 
o Mandato dos Representantes de Pais e EE na fase final: necessário abrir processo eleitoral. 

o Ponto da situação de recomendações de reuniões anteriores. 

 

INFORMAÇÕES 

o Análise dos resultados escolares do agrupamento. 

o Cerimónia de Mérito promovida pela Câmara Municipal de Viseu: o agrupamento cumpriu as regras 

definidas para o efeito, enviando apenas um aluno por ano, tal como solicitado, ao contrário de outros 

agrupamentos; 

o Atividades de encerramento do ano letivo; 

o Realização de um Residência Artística, durante uma semana, em Torredeita; 

o Assinatura de um protocolo para o andebol, com a Casa do Benfica; 

o Encontro sobre Autonomia e Flexibilidade Curricular, na Figueira da Foz; 

o Torneio de Futebol de final de ano, em parceria com o Clube dos Viriatos; 

o Participação do Agrupamento na Feira Social de Abraveses; 

o IGEC: mostrou-se agradada com os resultados escolares do 2.º período; 

o Professoras bibliotecárias: continuarão neste Agrupamento no próximo ano letivo; 

o Escolíadas na Escola Rolando de Oliveira: muito sucesso; 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DE TURMAS E DE ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 

o Critérios de constituição de turmas aprovados. 

o critérios de organização dos horários serão apresentados na próxima reunião. 

 

DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO DO AGRUPAMENTO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, 

CULTURAIS E DESPORTIVAS 

o Aprovados. 

 

DEFINIÇÃO DAS LINHAS ORIENTADORAS DO PLANEAMENTO E EXECUÇÃO, PELO DIRETOR, DAS ATIVIDADES NO DOMÍNIO 

DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

o Aprovadas. 

 

AVALIAÇÃO INTERNA DO DESEMPENHO DOCENTE DO DIRETOR 

o Realizada. 

 

OUTROS ASSUNTOS 

o Falta de condições para a prática desportiva na Escola Rolando de Oliveira; 
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o Falta de articulação temporal entre as escolas e as atividades oferecidas pela Câmara; 

o Necessidade de reforço para que todos os alunos e encarregados de educação conheçam os direitos e 

deveres que constam no Regulamento Interno; 

o Provas de Aferição: sendo uma mais-valia, não se podem prejudicar outras turmas; fortes 

constrangimentos com as condições logísticas para a realização de provas em sala à parte e com falta 

de materiais exigidos, dado o número elevado de alunos nessas circunstâncias;  

o Necessário desencadear reflexão acerca da criação do Prémio de Mérito Desportivo; 

o Mochilas e roupa abandonadas na escola: serão recolhidas e aguardadas somente durante um mês; 

 


