
 

 

 

Ata nº 12 

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro em reunião ordinária, 
por videoconferência, a fim de dar cumprimento à seguinte ordem do dia: 

Ponto um: Aprovação de uma adenda ao regulamento dos cursos profissionais; 

Ponto dois: Aprovação do relatório final do Plano de Atividades; 

Ponto três: Aprovação de uma adenda à planificação anual de Atividades de Enriquecimento 
Curricular do 1.º ciclo; 

Ponto quatro: Outros assuntos. 

O Presidente do Conselho Geral deu início à reunião assim que se verificou a existência de 
quórum. 

De seguida passou-se ao ponto um, tendo o Presidente do Conselho Geral enquadrado a adenda 
ao Regulamento dos Cursos Profissionais, SECÇÃO IV - ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E 
MONITORIZAÇÃO - EQAVET. Assim, o grupo de trabalho denominado Equipa EQAVET terá como 
âmbito ou função o processo de alinhamento da Educação e Formação Profissional (EFP) do 
Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro com o Quadro de Referência Europeu de Garantia 
da Qualidade para a Educação e Formação Profissional - Quadro EQAVET (European Quality 
Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training). Uma vez que o 
documento tinha sido enviado para análise e nenhum Conselheiro colocou qualquer questão, a 
adenda ao Regulamento dos Cursos Profissionais foi aprovada por unanimidade. 

No ponto dois, o Presidente do Conselho Geral deu a palavra à Conselheira Ana Oliveira, na 
qualidade de coordenadora do Projeto Anual e Plurianual de Atividades, para que fizesse um 
breve resumo do relatório, bem como uma breve explicação dos gráficos apresentados, uma vez 
que todos os Conselheiros o receberam para análise. Após o resumo da Conselheira Ana Oliveira, 
o Presidente do Conselho Geral colocou o documento para aprovação. O relatório final do Plano 
Anual e Plurianual de Atividades foi aprovado por unanimidade. 

A Diretora do Agrupamento salientou que, apesar do confinamento, se realizaram atividades, 
embora num formato diferente. Referiu, por exemplo, a comemoração do Dia do Patrono, as 
muitas atividades levadadas a cabo pelo Centro de Recursos e a entrega das cartolas e livros de 
curso aos alunos finalistas. 

Quanto ao ponto três, o Presidente do Conselho Geral justificou a necessidade de uma  adenda 
à planificação anual de Atividades de Enriquecimento Curricular do primeiro ciclo,  uma vez que 
o Artigo décimo oitavo da Portaria n.º 644-A/2015, de vinte e quatro de agosto, no seu ponto 
três, define que  “A planificação das AEC deve envolver os departamentos curriculares e as 
entidades promotoras e ser aprovada pelo Conselho Geral sob proposta do Conselho 
Pedagógico.” Assim, é necessária a aprovação das áreas e planificações das AEC pelo Conselho 



Geral. Uma vez que todos os Conselheiros as áreas e as planificações das atividades 
extracurriculares,  e não houve qualquer questão, o Presidente do Conselho Geral colocou o 
documento para aprovação e este foi aprovado por unanimidade. 

A Diretora do Agrupamento referiu a importância das Atividades Extra Curriculares dando o 
exemplo do aluno João Coutinho, que durante o primeiro ciclo frequentou a Introdução à 
Programação e no quinto ano o Clube de Robótica e que conquistou o primeiro lugar no 
concurso ubbu. 

O Presidente do Conselho Geral terminou a reunião dsejando um rápido regresso às reuniões 
presenciais, desejo partilhado por todos e manifestado pelo Conselheiro Martinho Oliveira. 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata 
que vai ser assinada nos termos da lei. 

 

O Presidente do Conselho Geral: 

A Secretária:  


