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Ponto um: Informações; 

A Srª. Diretora deu as seguintes informações: O ano letivo está completamente 

organizado. A situação da cantina, que este ano está à responsabilidade da 

Autarquia, tem funcionado muito bem, estando todos os frequentadores da 

mesma, satisfeitos. 

Ponto dois: Tomada de posse do Representante dos Alunos e da 

Representante dos Pais e Encarregados de Educação;  

A Presidente apresentou o novo representante dos alunos, Afonso Sêca e a nova 

representante dos Encarregados de Educação, Irene Meireles 

Ponto três: Aprovação do cronograma para 2022/2023; 

O cronograma de reuniões ordinárias foi apresentado e aprovado por 

unanimidade. 

Ponto quatro: Apreciação do relatório de Autoavaliação do Agrupamento; 

A Presidente apresentou o relatório da equipa de Autoavaliação do 

Agrupamento, fez referência aos aspetos mais relevantes. Este documento foi 

aprovado por unanimidade. 

Ponto cinco: Apresentação do Plano de Ação da Equipa EQAVET; 

A Presidente apresentou o Plano de ação da equipa EQAVET para o ano letivo 

2022-2023 e referiu que o mesmo foi construído com base nos indicadores e 

objetivos estabelecidos pela equipa e tendo em conta as sugestões 

apresentadas pelos Stakeholders internos e externos. 

Ponto seis: Aprovação do Plano Anual de Atividades; 



A Srª. Diretora apresentou o Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2022-

2023, pronunciou-se sobre as atividades que nele constam e referiu que este 

está de acordo com o documento de orientação elaborado pelo Conselho Geral. 

 

Ponto sete: Definição das linhas orientadoras para o planeamento e execução 

pela Diretora das atividades no domínio da ASE; 

O documento foi apresentado e aprovado, por unanimidade. 

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

do Agrupamento;  

O documento foi apresentado e aprovado, por unanimidade. 

Ponto dez: Outros Assuntos. 

A Srª. Diretora informou que o IAVE enviou a informação prova para os exames 

nacionais de 2023 e que as provas de Aferição vão ser realizadas em modo 

digital. 

 

 
Mondim de Basto, 22 de novembro de 2022 

A Presidente, 

_____________________________ 

(Maria Alice Rodrigues) 

 


