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Conselho Geral de 13 de Novembro de 2014 

 Informações/Deliberações                

 

Ponto um – Apresentação informal do Diretor da Escola para o quadriénio 

2014/2018 reconduzido em 6 de Outubro de 2014; -------------------------------------- 

 

Ponto dois – Reflexão alargada e deliberações sobre o Plano de Intervenção 

na Escola para aquele período já apresentado pelo diretor e apreciado na 

comissão permanente deste órgão; -------------------------------------------------------- 

 

� Feita a apresentação do diretor e do seu projeto para o próximo quadriénio 

(que se anexa a esta minuta), foram apresentadas sugestões, quer da 

comissão permanente, quer de diversos conselheiros que mereceram a 

aceitação do diretor, a saber: medidas pedagógicas expostas de forma mais 

claras (já apresentado); atualizar dados da caraterização do concelho de 

vagos; potenciar os protocolos existentes (PALOPS), diversificando o leque 

de países protocolados; acompanhamento constante das necessidades do 

tecido empresarial local, ajustando a oferta formativa da escola à sua 

realidade; protocolar mais serviços de psicologia e orientação; estreitar 

ligações às confrarias regionais; estabelecer maior ligação à cooperativa 

agrícola de Vagos; ligar o gabinete de empreendedorismo da escola à 

autarquia e consequentemente ao tecido empresarial e incubadora da 

região; ligar o polo de bovinos à arte xávega; potenciar vários projetos 

agrícolas também através do quadro comunitário, inclusive um projeto de frio 

de forma a alavancar as microempresas locais/regionais; dirigir para a 

comunidade o polo tecnológico, protocolando trabalhos com empresas 

locais. 

 

Ponto Três – Apreciação e aprovação do PAA – Plano Anual de Atividades já 

aprovado em Conselho Pedagógico. -------------------------------------------------------- 

- Foram analisadas as propostas para o ano letivo em curso - tendo em conta o 

parecer do conselho pedagógico, a análise da comissão permanente do 

conselho geral e as explicações do diretor, que sublinhou que este está de 
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acordo com o Projeto Educativo da Escola e tem cabimentação financeira, o 

Conselho Geral, por maioria, deu parecer favorável condicional ao PAA para 

2014/2015 porque deverão ainda ser inseridas no PAA as atividades dos 

clubes que não estão explanadas neste documento, assim como corrigidas 

algumas atividades em duplicado e com orçamentação diferente. ------------------ 

Foi ainda relembrada a necessidade de haver um local definido, na página da 

escola, para divulgação das deliberações deste conselho assim como para 

arquivamento das suas atas, devendo a sua resolução ser uma prioridade. ------ 

 
 

 

 
O Presidente do Conselho Geral:                O Secretário:  

___________________________ 

(João Madalena) 

__________________ 

(Luís Vieira) 

 


