
 

                                                                        

Conselho Geral 
Síntese da reunião de 26/06/2020 

 

- A reunião teve a participação de catorze membros, tendo estado ausentes: Teresa 

Carrufa, Maria da Graça Romudas, Duarte Silvério, Maria João Restolho, Luís Rosinha, 

Ana Margarida Cantante e José Jorge Pereira. 

 

- O relatório de gerência e contas de dois mil e dezanove foi aprovado por 

unanimidade. Foi também efetuada a apresentação da análise da execução do 

orçamento de dois mil e vinte. 

 

- Foi confirmada a atribuição ao Agrupamento de Escolas de Campo Maior, a partir de 

dezoito de junho de dois mil e vinte, o selo de conformidade EQAVET. Este selo 

certifica que o Sistema de Garantia da Qualidade dos Cursos do Ensino Profissional, 

ministrados na Escola Secundária de Campo Maior, se encontra alinhado com o Quadro 

de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação 

Profissionais – EQAVET. 

 

- Confirmou-se que recomeçou, a partir do primeiro dia de junho, o ensino pré-escolar, 

sendo a taxa média de frequência de dez a quinze por cento, estando as respetivas 

atividades a desenvolver-se dentro das regras decorrentes do plano de contingência. 

 

- Constatou-se que as aulas presenciais dos décimos primeiros e décimos segundos anos 

têm decorrido dentro das regras previstas, sendo de destacar o empenho positivo de 

alunos, professores, técnicos e assistentes operacionais para que tudo corra bem. 

 

- O diretor solicitou autorização ao Conselho Geral para designar uma assessora 

técnico-pedagógica, a docente Elza Matos, para prestar apoio à atividade da Direção, 

nos termos do Regulamento Interno. Esta autorização foi aprovada por 

unanimidade. O presidente do Conselho Geral interveio manifestando a sua 

concordância dado que a docente Elza Matos tem demonstrado sempre uma atitude 

positiva e de boa e constante colaboração em várias áreas e setores essenciais ao 

agrupamento. 

 

- O representante e presidente do município manifestou o seu apreço e concordância 

com o reconhecimento do contributo da docente Elza Matos para o bom funcionamento 

do agrupamento de escolas de Campo Maior e considerou que esta atribuição é de 

elementar justiça. 

 

 

O Presidente do Conselho Geral 

Pedro Reis 

 


