
Ponto um – Critérios de participação em atividades pedagógicas, científicas, culturais e
desportivas para o ano letivo de 2022-2023. 
Mantiveram-se os critérios definidos no letivo 2021/2022, decisão aprovada por unanimidade.

Ponto dois – Análise do relatório final da atividade desenvolvida pelo Gabinete para a Promoção
da Cidadania, no ano letivo de 2021-2022.
Salientou-se de forma muito positiva a diminuição muito acentuada dos casos de indisciplina em
todos os ciclos de ensino, comparativamente ao ano de 2019.No caso do 1º Ciclo, em 2019 ainda
não havia registo destes casos no ficheiro interno pelo que não há comparação. Destaca-se o
bom trabalho desenvolvido pelo Gabinete e a boa comunicação/articulação com os docentes, os
Diretores de turma e professores titulares de turma. Sublinhou-se a necessidade do registo
atempado e sistemático dos casos de indisciplina na aplicação.

Ponto três – Análise do relatório final do Plano Anual de Atividades do ano letivo de 2021-2022.
Da análise do documento, verifica-se que a grande maioria das atividades foram realizadas; o
documento faz o levantamento das razões da não realização das atividades, por motivos que se
prendem ainda com a pandemia, elencando ainda aspetos positivos, negativos e sugestões. Foi
manifestada preocupação face à falta de recursos económicos dos alunos para participarem
nas visitas de estudo e sugeriu-se que deverá existir uma articulação curricular das atividades
nos Conselhos de Turma. Lembrou-se, a propósito, o auxílio disponibilizado pela autarquia. Foi
ainda discutido o aspeto da divulgação das atividades, reforçando-se a sugestão do relatório em
apreço: a criação de uma newsletter ou mural digital. Considerou-se urgente a atualização da
página eletrónica, condizente com a imagem de modernidade do Agrupamento.

Ponto quatro – Apreciação das propostas de alteração ao Regulamento Interno do Agrupamento.
Foram analisadas e aprovadas por unanimidade as propostas de alteração ao Regulamento
Interno, Anexo I – Regulamento dos cursos profissionais.

Ponto cinco – Organização do processo de análise do relatório de autoavaliação da Diretora do
Agrupamento.

Foi agendada uma reunião para o dia 11 de outubro.
Foi ainda referido o seguinte: os horários a concurso e a candidatura do Agrupamento ao projeto
dos Centros Tecnológicos Especializados.
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