Conselho Geral
INFORMAÇÃO Nº 18

Informa-se que, em reunião realizada través do Google Meet, no dia 16 de março de 2021,
foram tomadas as seguintes deliberações:
•

Apreciação e aprovação do PCE (Plano Cultural de Escola);

•

Análise e aprovação do PAA das Bibliotecas do AETTR;

•

Análise dos resultados da votação sobre o processo de escolha do Diretor para o próximo
quadriénio, da qual resultou a recondução do atual Diretor.

No que concerne a outros assuntos, abordada a questão da 2ª fase das obras da Escola
Secundária: encontra-se em fase de conclusão o pavilhão E, e prevê-se que o pavilhão A
esteja concluído nos próximos 2 meses. Os arranjos exteriores, das áreas envolventes aos
pavilhões, só serão possíveis de concluir durante as férias escolares, pelas condicionantes que
tais trabalhos implicam, enquanto que o campo de jogos já está praticamente concluído.
No que concerne às obras de remoção do amianto na Escola Básica da Campo de Besteiros,
encontram-se em fase de finalização os trâmites ligados ao procedimento concursal,
estimando-se que a obra se inicie nas próximas semanas. A duração prevista é de 6 meses,
pelo que se espera que também no final do ano letivo a mesma esteja concluída.
Ainda em relação a este estabelecimento de educação, e perante o reforço de financiamento
do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial, verbas geridas pela CCDRC, Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões e Município, o que ocorreu nos últimos dias, equaciona-se o
estudo da requalificação integral destes pavilhões, estando a ser desenvolvido o estudo e
projeto de execução.
Tal cenário, implica que a candidatura seja apresentada, com projeto de execução, até ao final
do mês de abril, pelo que se prevê, ainda no decurso da presente semana, uma reunião no
local, com a Direção da Escola, para se apreciar o programa funcional do edifício, o qual deve
ser definido por esse Órgão.
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