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CONSELHO GERAL 

MEMORANDO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 06 / CG 2017-21, 

dia 10 de maio de 2018 

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

2. Foram apreciadas as diligências realizadas e tendentes à avaliação das necessidades de obras de  

recuperação e de beneficiação da Escola Sede. Considerando a urgência do seu mapeamento pelo 

Ministério da Educação, o Conselho Geral deliberou solicitar ao Senhor Ministro da Educação a inclusão 

da Escola Sede no mapeamento das escolas alvo da realização de obras, anexando, para o efeito, ao 

documento aprovado: 

a) Cópia do documento do Conselho Geral da Escola Secundária de Esmoriz, datado de 15 de março de 2010, 

enviado, ao tempo, à Senhora Diretora Regional de Educação do Centro; 

b) Cópia do Ofício enviado à DGESTE- Delegação Regional de Educação do Centro, pela Direção do AEEON, 

datado de 26 de fevereiro de 2018, enunciando aspetos críticos dos edifícios de escolas do AEEON, com 

referência descritiva relativa, também, à escola-sede; 

c) Cópia do documento Requalificação da Escola Secundária de Esmoriz - Ponto de Situação, 2018.04.29 

[APESE], da APESE, Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Esmoriz, que 

instrui de forma extensiva e descritiva a realidade da escola, juntando-lhe documentação fotográfica e 

registo vídeo, e ainda outra documentação de interesse relacionada com o processo de requalificação; 

d) Cópia do documento Ass_Estudantes_ESE_Assembleia Municipal de Ovar, «AGIR na Escola Secundária de 

Esmoriz» - discurso de 28 de fevereiro de 2018, da Associação de Estudantes da Escola Secundária de 

Esmoriz em intervenção na Assembleia Municipal de Ovar, denunciando algumas das carências e 

degradação bem sentidas diariamente pelos alunos; 

e) Cópia da Minuta da Ata da Reunião da Comissão Permanente da Assembleia de Freguesia de Esmoriz de 

08.05.2018; 

f) Documento do Grupo do PS da Assembleia de Freguesia de Esmoriz; 

g) Documento do Grupo do PSD da Assembleia de Freguesia de Esmoriz e a sua moção “Por Uma Cidade 

Dotada De Um Parque Escolar Com Condições Físicas Dignas e adequadas”; 

h) Cópia da «Declaração de intenção do Municipal de Ovar», da Câmara Municipal de Ovar, datada de 04 de 

maio de 2018), indicando que pretende acolher e assumir o investimento inerente à comparticipação 

nacional da despesa pública resultante de uma intervenção de requalificação da Escola Secundária de 

Esmoriz; 

i) Cópia do documento da Câmara Municipal de Ovar, datado de 09/05/2018, em que a autarquia declara 

estar disponível para assumir a execução do projeto de requalificação da Escola Secundária de Esmoriz; 

j)  Cópia do relatório realizado pelos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, decorrente do simulacro realizado 
na Escola Secundária em abril último. 

Escola Sede, aos 10 dias do mês de maio de 2018 

O Presidente do Conselho Geral 

___________________________________ 

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


