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SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

DE 29 DE ABRIL DE 2019, 18 H 30 

PONTO UM: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DE GERÊNCIA DO ANO ECONÓMICO DE 2018 

Depois de lida e aprovada a ata da reunião anterior, deu-se início à mesma, procedendo-se à 

análise do Relatório de Contas de Gerência do ano económico 2018. A este propósito, a diretora abordou 

os diferentes aspetos do referido relatório, tendo realçado, as despesas relativas aos encargos das 

instalações, dado que estes assumem valores que limitam a ação e o investimento em muitos outros 

aspetos da gestão do Agrupamento. Dado que os gastos de água e energia são exorbitantes, mesmo em 

períodos de pausa letiva, o conselheiro Américo Correia, sugeriu o envolvimento do município no 

financiamento de alternativas energéticas, que possam diminuir significativamente os encargos referidos. 

Mais, questionou a possibilidade de se estar a usufruir, ou não, da tarifa social de água, pelo que 

importará obter esclarecimento posterior. Recomendou ainda a realização de auditorias aos consumos 

de água e de energia elétrica. Sugeriu ainda a consulta de empresas fornecedoras de painéis 

fotovoltaicos, com vista ao financiamento da instalação dos mesmos. De seguida, procedeu-se à 

aprovação deste relatório, aceitando de boa-fé os valores apresentados no mesmo. 

PONTO DOIS: APROVAÇÃO DAS FÉRIAS DA DIRETORA DO AGRUPAMENTO 

 Foram unanimemente aprovadas as férias da Diretora do Agrupamento. 

PONTO TRÊS: OUTROS ASSUNTOS 

Neste ponto, foi aprovado o relatório intermédio de execução do plano anual de atividades 

2018/2019, relativa ao segundo período, tendo sido realçado o nível de cumprimento das atividades 

previstas e os resultados globais da avaliação dos alunos. A diretora, com a concordância dos restantes 

conselheiros, manifestou agrado pelas melhorias registadas ao nível da pontualidade, da indisciplina, da 

limpeza dos espaços escolares, em resultado das medidas propostas por este conselho, em linha com a 

direção, em que estiveram envolvidas, a equipa multidisciplinar, a associação de pais e encarregados de 

educação, o conselho de delegados e subdelegados de turma, a direção e os assistentes operacionais 

numa atitude de maior assertividade e controlo da ação dos alunos. Foi ainda realçado pela diretora o 

facto de não ter sido registado no Agrupamento nenhuma turma com aproveitamento ou 

comportamento, fraco ou não satisfatório. Dada a dificuldade económica e financeira deste 

Agrupamento na construção de salas inovadoras, capazes de fomentar novas práticas letivas, assim como 
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de outros projetos, a conselheira Ana Marques, tomando como exemplo, praticas semelhantes noutros 

Agrupamentos, propôs o estabelecimento de parcerias com mecenas locais ou regionais. Para esse 

efeito, o conselheiro Vítor Vilaça, sugeriu, e foi aprovada, a criação de um grupo de trabalho, que possa 

incluir elementos deste conselho, com o fim de criar os projetos, de forma devidamente fundamentada e 

credível, a apresentar aos referidos mecenas, visando desta maneira o envolvimento dos mesmos. 

 

 

Guimarães, 29 de abril de 2019 

A Secretária, 

Ana Maria A. Marques 

 


