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CONSELHO GERAL 

 

MEMORANDO DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 08 / CG 2017-21, 

dia 24 de julho de 2018 

 

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

2. No âmbito das sucessivas diligências para que a escola sede deste agrupamento seja alvo de obras de 
requalificação: 

a) o Presidente da Associação de Pais da Escola Secundária de Esmoriz, Senhor Fernando Cardoso, na 
qualidade de convidado, concorreu para dar conta do ocorrido com a audiência pela 8ª Comissão 
Parlamentar (Comissão de Educação e Ciência) no dia 5 de julho pelas 14h00, em Lisboa, no Palácio 
de São Bento, em que estiveram também presentes um outro membro daquela Associação de Pais, 
dois alunos, Emanuel Oliveira e Bernardo Neto (Presidente da Associação de Estudantes e 
representante dos alunos no Conselho Geral, respetivamente) e o Presidente do Conselho Geral, 
professor Rogério Pinto. Na essência, todos os deputados, representantes de todos os partidos 
políticos, à exceção de Os Verdes e de Pessoas, Animais e Natureza, concordam com uma intervenção 
de fundo com a máxima urgência; quanto ao financiamento, não estando mapeada, seria desejável 
que essa intervenção na escola fosse consignada, prioritariamente, no orçamento do Estado e, ou, em 
alternativa, beneficiasse de fundos comunitários; 

b) O Conselho Geral deliberou dar notícia da essência desta audiência ao Senhor Ministro da Educação e 
ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ovar; e 

c) O Conselho Geral aprovou por unanimidade um voto de louvor ao Senhor Fernando Cardoso e, na sua 
pessoa, à Associação de Pais da Escola Secundária de Esmoriz pelo envolvimento, empenho e esforços 
desenvolvidos no sentido de que a escola sede deste agrupamento seja alvo de obras de 
requalificação. 

3. Considerando a necessidade de levar a cabo os procedimentos convenientes à eleição dos representantes 
dos alunos no Conselho Geral, desde o início do próximo ano letivo: 

a) foi ratificado, por unanimidade, o REGULAMENTO ELEITORAL para os membros do CONSELHO GERAL; 

b) constituirão a Mesa da Assembleia-Geral, para a regular concretização do ato eleitoral antes referido, 
sob proposta e cooptação pelo presidente do Conselho Geral, os conselheiros Adriano Honório 
Oliveira Lamas, Élia Maria Palma Mansinho Santos Silva e Rogério Pinto (que presidirá), na qualidade 
de membros efetivos, e Isabel Maria de Almeida Matos Pinto Valverde, Maria Manuel F. Matos Cabral 
Almeida Leite e Paula Maria Teixeira Martins Marques, na qualidade de membros suplentes; e 

c) foi legitimado o presidente do Conselho Geral para tomar as medidas convenientes ao início do 
processo, nomeadamente a calendarização e publicitação dos procedimentos que lhe são inerentes. 

4. No âmbito da apreciação dos resultados do processo de autoavaliação (nos termos da alínea k) do n.º 1, 
do artigo 13.º, do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho), após reformulação e sequente observação, foi 
aprovado por unanimidade o relatório do contrato de autonomia 2016-17. 
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5. Avaliando e concatenando as condições organizacionais existentes, neste momento do ano letivo, com a 
ação, funcionamento e cumprimento das competências atribuídas ao Conselho Geral, nomeadamente nos 
termos do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho,  

a) o Conselho Geral decidiu, por unanimidade, remeter para tempo ulterior a análise dos documentos: 

i) o RELATÓRIO FINAL DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
ESMORIZ/OVARNORTE 2017/2018; e 

ii) «Avaliação interna, 3º Período (julho 2018)», considerando o escasso tempo disponibilizado 
para a sua observação e a falta de dados relativos à avaliação de diversos anos de 
escolaridade. 

b) Acolher o documento «Organização do ano letivo 2018/19» recém-enviado pela Diretora do 
Agrupamento e auscultá-la sobre as opções mais prementes, tendo-o aprovado. 

6. Por proposta do seu presidente, o Conselho Geral aprovou por unanimidade um voto de reconhecimento 
e louvor ao professor Fenando Frazão, que passou à situação de aposentado no decurso deste ano letivo 
por ter completado as condições de carreira para o efeito, tendo em conta o seu longo percurso e 
dedicação profissionais neste território educativo, assim como ao professor António Cunha, que passou à 
mesma situação por antecipação. O Conselho Geral relembrou ainda todos quantos já se aposentaram em 
anos anteriores, docentes e não docentes, e são dignos de igual reconhecimento. 

 

 

Escola Sede, aos 24 dias do mês de julho de 2018 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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


