
 
 

Ata número dezassete 

 

Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, reuniu o Conselho Geral, a fim de dar comprimento à seguinte ordem 

do dia:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Ponto um: Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento para 

dois mil e vinte e dois;--------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Ponto dois: Outros assuntos.---------------------------------------------------------------------------- 

 

-----O Presidente do Conselho Geral começou por dar as boas vindas aos novos 

representantes dos alunos, bem como aos novos elementos dos representantes dos 

Pais e Encarregados de Educação. De seguida, o Presidente do Conselho Geral deu uma 

breve explicação sobre a mudança do próximo Conselho Geral, nomeadamente no que 

respeita à forma como é feita a cooptação das entidades representantes da 

comunidade local.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Findo o esclarecimento passou-se ao ponto um da ordem do dia, tendo sido 

apresentadas as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento para o ano dois 

mil e vinte e dois. O Presidente Conselho Geral relembrou que este orçamento é feito 

com base em receitas próprias que, embora parcas, são canalizadas, principalmente, 

para medidas do âmbito social. Informou os presentes que no próximo ano esta gestão 

será feita pelo Município e que, na sua opinião, as linhas orientadoras deverão 

continuar a ser transmitidas pela escola. A este propósito, o conselheiro Rui Cabral 

relembrou que o Município já se encontra descentralizado desde o ano letivo dois mil 

e quinze, dois mil e dezasseis e confirmou que o formato desta descentralização 

sofrerá mudanças no corrente ano. Acrescentou que o município pretende aceitar o 

novo modelo, negociando sempre com os Agrupamentos no sentido de se evitar 

constrangimentos decorrentes da centralização absoluta no Município.---------------------

------------------------- 



 
-----No ponto dois, outros assuntos, o Presidente do Conselho Geral informou que a 

Diretora do Agrupamento deu a conhecer o relatório de autoavaliação, embora não 

fosse obrigatório. Assim, a Diretora esclareceu os presentes, afirmando que 

apresentou a sua carta de missão no prazo legalmente estabelecido e que o seu 

relatório espelha os compromissos estabelecidos.-------------------------------------------------

--------------------------- 

-----Seguidamente, o Presidente do Conselho Geral agradeceu a presença de todos os 

conselheiros que fizeram parte do painel de avaliação externa e congratulou-se pelo 

facto de ter sido possível representar os diferentes quadrantes deste Conselho Geral.--

---- 

Para finalizar o Presidente do Conselho Geral pediu ao conselheiro Rui Cabral para 

fazer um ponto da situação relativamente aos assistentes operacionais. O conselheiro 

tomou a palavra e informou os presentes de que em janeiro de dois mil e vinte e dois 

haverá mais trinta e sete assistentes operacionais, um aumento do rácio dos 

assistentes técnicos e será constituída uma bolsa para suprir eventuais falhas nas 

escolas. O Conselheiro Rui Cabral agradeceu o trabalho desenvolvido pelo 

Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro.---------------------------------------------------------

---------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar foi lida a presente ata que será aprovada nos termos da 

lei. 

O Presidente do Conselho Geral  : António da Costa Pereira dos Santos 

A Secretária  : Ana Cristina Oliveira 


