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Ao vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas, via 

plataforma Teams, realizou-se uma reunião ordinária do Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas Gil Vicente, sob a presidência da Dr.ª Ana Maria Ferreira Azevedo da Silva, que a 

convocou, tendo estado presentes os membros que assinaram a respetiva folha de presenças. 

No ponto um da ordem de trabalhos, a conselheira Ana Sousa procedeu à leitura da ata da 

reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, a Sr.ª Diretora do Agrupamento de Escolas 

Gil Vicente, Dr.ª Ana Duarte, apresentou aos Conselheiros o Relatório de Contas de Gerência de 

2021, explicitando em pormenor todas as verbas recebidas e gastas, por fonte de financiamento, 

bem como em que serviços ou equipamentos essas verbas foram aplicadas. Ainda neste ponto, a 

Sr.ª Diretora, apresentou igualmente o montante de verbas entregue ao tesouro, saldo transitado 

para 2022, num total de 92 606,68€. Todos os montantes implicados neste relatório, encontram-se 

exaustivamente apresentados em anexo a esta ata. O documento em questão, foi aprovado por 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto três da ordem de trabalhos, a Srª. Diretora voltou a tomar a palavra, dando 

conhecimento de diversos assuntos relacionados com o Agrupamento. Assim, foi destacada a 

participação da aluna Daniela Venâncio, do 11º CT, num corta mato em Valença, sendo a mesma 

financiada pela escola.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi igualmente divulgado o projeto Changing Hearth, através do qual será inaugurada a horta 

agro-florestal no dia 30 de março, pelas 14,30, estando todos os alunos convidados para a 

efeméride. A Srª. Diretora teceu rasgados elogios ao projeto “Renovar a Mouraria”, destacando as 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Relatório de Contas de Gerência de 2021; 

3. Outros assuntos. 

 

 

Ordem de Trabalhos: 
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tutorias de língua portuguesa para estrangeiros, desde o pré-escolar até ao secundário. Os 

conselheiros presentes, demonstraram também o seu agrado relativamente a este projeto.---------- 

Ainda neste ponto, a Srª. Diretora fez referência também à horta pedagógica desenvolvida pela 

equipa da educação especial. Também a Rádio Pavão, dinamizada pela escola do Castelo, 

mereceu o devido destaque da Srº. Diretora.-------------------------------------------------------------------- 

Houve ainda referência ao Torneio de Basquetebol, a realizar-se no dia 23 de março, bem como 

ao de Voleibol, a acontecer no dia 30 do mês corrente.------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a presente ata e deu-se por terminada a reunião. 

A Presidente                                                                                            A Secretária                            

__________________________                                               _________________________ 

(Ana Azevedo Silva)                                                                      (Ana Branco) 

 


