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CONSELHO GERAL 

 

MEMORANDO DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 05 / CG 2017-21, 

dia 19 de abril de 2018 

 

1. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 

2. De acordo com o trabalho prévio realizado pela Comissão Administrativo-Financeira do CG, foi 

apreciado e aprovado o relatório de contas de gerência, nos termos da alínea j) do artigo 13.º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho, acompanhado de sugestões e orientações que visam melhorar a «leitura» e compreensão de 

documentos futuros com o mesmo objetivo do ora aprovado. 

3. Por solicitação da diretora do agrupamento e com as convenientes justificações que o órgão acolheu, 
foi retirada da Ordem de trabalhos o relativo ao seu ponto três., «ORGANIZAÇÃO DO ANO 
LETIVO_Alteração nos horários dos alunos», com a necessária reiteração de que se observe o 
definido na lei e no documento «OAL 17_18_», concernente ao ano letivo 2017-18 e apreciado no 
Conselho Geral de julho de 2017. 

4. No contexto da necessidade de obras que urge realizar em diferentes estabelecimentos de ensino do 
agrupamento, pôs-se, de momento, a ênfase na necessidade de realização de obras de recuperação 
e beneficiação na Escola Sede. Para tanto carrearam-se algumas das diligências já realizadas, 
nomeadamente o documento elaborado pelo Conselho Geral da escola secundária, datado de 15 de 
março de 2010, e então enviado à Direção Regional de Educação do Centro, o ofício enviado pela 
Diretora do Agrupamento à Senhora Delegada da DGeSTE da Delegação Regional da Educação do 
Centro, datado de 26 de fevereiro de 2018, e o documento elaborado pela Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola Secundária de Esmoriz (APESE), “Urge requalificar a Escola 
Secundária de Esmoriz e a sua envolvente”, e que constituiu a intervenção do seu presidente, 
Fernando Cardoso, na Assembleia Municipal de Ovar de 28 de fevereiro de 2018 e, entretanto, 
também enviado para o Conselho Geral. Considerando a complexidade do assunto, a necessidade de 
estruturar uma posição e eventuais ações a concretizar, foi constituída no seio do Conselho Geral 
uma Comissão dedicada à análise da situação e à elaboração de proposta de ação com a seguinte 
composição: Ana Cunha (Vereadora da Câmara Municipal de Ovar), Bernardo Neto (representante 
dos alunos), Élia Silva (representante do pessoal não docente), João Rodrigues (em representação do 
Presidente da Junta de Esmoriz), Marco Botelho (representante dos pais e encarregados de 
educação), Sílvio Graça (representante dos pais e encarregados de educação) e Sónia Guerra 
(representante do pessoal docente). 

 

Escola Sede, aos 20 dias do mês de abril de 2018 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

(Rogério de Oliveira Pinto, P. Q. E., Gr. 300) 


