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CONSELHO GERAL 

 

MEMORANDO DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 09 / CG 2017-21, 

dia 22 de novembro de 2018 

 

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

2. Foram apresentados os representantes dos alunos no Conselho Geral, recém-eleitos, Bernardo Ferreira, 
do 12º ano, e Daniela Soares, do 11º ano. 

3. Foram atualizadas a composição das Comissões do Conselho Geral previstas nos Artigos 15.º e 16.º do seu 
Regimento, por força dos novos representantes dos alunos ingressando Bernardo Ferreira na Comissão 
Permanente e Daniela Soares na Comissão de Acompanhamento da Ação e Avaliação da Diretora. 

4. Foram definidas as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento 2019 (nos termos da alínea h) do 
n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho). 

5. Foram definidas as linhas orientadoras do planeamento e execução, pela diretora, das atividades no 
domínio da ação social escolar (nos termos da alínea i) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei 137/2012, 
de 2 de Julho). 

6. Foram definidos os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais 
e desportivas (nos termos da alínea o) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho). 

7. Foi apreciada a proposta de Projeto Educativo para dar cumprimento ao previsto na alínea c) do n.º 1, do 
artigo 13.º, do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho (aprovar o projeto educativo). Seguindo as 
considerações produzidas pela Comissão Permanente, em reunião realizada no dia 15 de novembro de 
2018, prévia à conveniente apreciação e deliberação a tomar sobre aquele documento, o Conselho Geral 
deliberou que o Projeto Educativo deve ser objeto de reformulação para corresponder aos melhores 
preceitos de um Projeto Educativo e configurar-se como o documento de referência deste agrupamento. 

8. Em “outros assuntos” depois de apreciada proposta para a integração dos alunos, do 12º ano do ano 
letivo 2017-18, Bernardo Neto e Emanuel Oliveira, no Quadro de Valor relativo àquele ano letivo, a 
mesma, por ter sido apresentada a destempo, não foi, consequentemente, aprovada por razões 
regimentais. No entanto, reconhecendo o mérito do desempenho e o envolvimento destes alunos na vida 
escolar e académica e, também, a defesa da afirmação da escola e da sua imagem e condições, 
nomeadamente a intervenção pública reivindicando obras de requalificação da escola secundária de 
Esmoriz, o Conselho Geral, agraciando-os, votou, favoravelmente e por unanimidade, um voto de 
reconhecimento e louvor. 

 

 

Escola Sede, aos 22 dias do mês de novembro de 2018 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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


