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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANELAS 
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE CANELAS (Escola-Sede) 

 

CONSELHO GERAL 
 

SÍNTESE DA REUNIÃO N.º 6 
(Ano letivo 2022/2023) 

♦ A reunião do Conselho Geral (CG) do Agrupamento de Escolas de Canelas, efetuada no dia 07 de 

novembro de 2022, pelas 18h15, na sala de reuniões (bloco D) da Escola Básica e Secundária de 

Canelas, teve a seguinte ordem de trabalhos: 

▪ ponto prévio – aprovação da ata da reunião n.º 5 (reunião anterior); 
▪ ponto um – relatório final de execução do plano anual de atividades do Agrupamento do ano 
letivo de 2021/2022; 

▪ ponto dois – resultados escolares dos alunos (2021/2022) /relatórios da escola das provas de 
aferição (REPA); 

▪ ponto três – arranque do ano letivo de 2022/2023: ponto de situação; 
▪ ponto quatro – plano anual de atividades do Agrupamento para o ano letivo de 2022/2023; 
▪ ponto cinco – informações. 
 

♦ Foi aprovada, no ponto prévio, a ata da reunião n.º 5 (reunião anterior), por unanimidade dos 

membros do CG nela presentes. 

♦ Após apresentação (de forma sucinta) efetuada pelo presidente do CG e consequente apreciação 

pelos membros deste órgão presentes da reunião, o relatório final de execução do plano anual de 

atividades do Agrupamento do ano letivo de 2021-22 foi aprovado por unanimidade. Entre outros 

aspetos, foi realçado que, apesar do contexto de pandemia (Covid), a taxa de execução do plano 

anual de atividades se fixou em 82,2%. 

♦ Foi feita uma apreciação (/reflexão) acerca dos resultados escolares obtidos pelos alunos do 

Agrupamento (2021/22) /relatórios da escola das provas de aferição (REPA), com base numa análise 

comparativa dos resultados. Dela sobressai que os valores são aproximados dos resultados nacio-

nais e também dos obtidos nos agrupamentos (ou escolas) com idêntico perfil socioeconómico e 

demográfico de Canelas. No caso do 2.º ano de escolaridade (1.º ciclo do EB), nalguns domínios 

cognitivos (em Estudo do Meio e Educação Artística), até se registaram valores superiores, tal como 

no 5.º ano, nas disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica. 

♦ O presidente do CG procedeu a um pequeno balanço do arranque do ano letivo (2022-23), tendo 

salientado, entre outros aspetos, o esforço por normalizar o funcionamento da escola no contexto 

de pós-pandemia e do novo regime da semestralidade, o desenvolvimento dos projetos (Erasmus+, 

Eco-escolas, etc.), a candidatura ao projeto “Escola sem Bullying”, com o objetivo de fazer diminuir 

os níveis de indisciplina e conflitualidade entre alunos… 

♦ Foi aprovado por maioria, com um voto contra, o plano anual de atividades do Agrupamento 

para o ano letivo de 2022-23. Teve ainda aprovação consensual a proposta de elaboração de um 

plano plurianual de atividades, a partir do próximo ano letivo. 

♦ Foram designadas (ou confirmadas) as seguintes comissões de trabalho: para análise do Regula-

mento Interno (revisão), Filipe Sérgio Jesus, Armando Ferreira, Fernando Sá Moreira, Laura Cristina 

Machado e Maria João Bernardino; para apreciação e acompanhamento do Plano Anual de Ativida-

des, Odete Manuela Melo, Ana Cristina Fernandes e Maria Filomena Fernandes; para a definição 

das linhas gerais do orçamento para 2023, Alexandre Albuquerque, Filipe José Ferreira e Fernando 

Sá Moreira. 


