
REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

Ano letivo: 2021/2022

Convocatória nº: 134

Data da reunião: 28/03/2022

Hora da reunião: 19:00

Modalidade/local: realizada presencialmente, na Escola Secundária Gaia Nascente

Ordem de trabalhos:

1. Análise e aprovação da ata da reunião do Conselho Geral de 14 de março de 2022;

2. Informações;

3. Aprovação do relatório de contas de gerência;

4. A organização do ano letivo segundo o modelo da semestralidade;

5. Outros assuntos.

Minuta da ata n.º 3

1. Análise e aprovação da ata da reunião do Conselho Geral de 14 de março de 2022:

Após análise, a ata da reunião do dia 14 de março de dois mil e vinte e dois foi aprovada por

unanimidade.

2. Informações:

No dia vinte e nove de março, decorrerá a Presidência Aberta do município, na freguesia de Vilar

de Andorinho, que inclui uma visita a uma das escolas do agrupamento.
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No dia oito de abril, comemorar-se-á o dia do Patrono da Escola Básica Adriano Correia de

Oliveira, com diversas atividades, incluindo a inauguração de um mural, na referida escola e, à noite, um

momento musical. A toda a comunidade educativa é dirigido o convite para que se associem a estas

iniciativas, que se integram nas comemorações de âmbito nacional, assinalando os oitenta anos da data

do nascimento de Adriano Correia de Oliveira e os quarenta anos do seu falecimento.

3. Aprovação do relatório de contas de gerência:

Após análise, foi aprovado por unanimidade o relatório de contas de gerência apresentado.

4. A organização do ano letivo segundo o modelo da semestralidade:

Após discussão, ampla e muito participada, sobre o modelo da semestralidade e todas as

mudanças a ele inerentes, tornou-se evidente que docentes, alunos, pais e encarregados de educação e

autarquia veem a semestralidade por perspetivas diferentes, mas todos convergem para a mesma ideia:

o sucesso da semestralidade vai depender da forma como forem implementadas as muitas mudanças

que ela implica.

A secretária

Carmelinda Ferreira

Nuno Monteiro

O presidente do Conselho Geral
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