
                                                                    AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

_________________________________________________________________ 

CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE                                                                                                                                                                                              Página 1 de 3 
Escola-Sede do Agrupamento 
Rua da Casela 
3885-451 Esmoriz 
256 752 782      
cgeral.aeonorte@gmail.com 
 

 
 

CONSELHO GERAL 

 

MEMORANDO DA REUNIÃO N.º 15 / CG 2017-21, 

REUNIÃO ORDINÁRIA, dia 03 de outubro de 2019 

 

 

1. Foi lida e aprovada a ata da reunião do dia 22 de julho de 2019. 

 

2. Antes da ordem do dia,  

2.1. foi referida a resposta dada pela Câmara de Ovar, através do seu vice-presidente, relativamente à 

questão «necessidade de obras urgentes de requalificação da escola secundária de Esmoriz», e 

ressaltada a falta de resposta de outras entidades, com particular destaque para o do Senhor Ministro 

da Educação, a quem será enviada nota de lamento deste conselho pelo facto de, após duplo envio de 

comunicação sobre aquele assunto, não ter tido sequer a amabilidade de acusar a receção da mesma; 

2.2. sob proposta enviada pela professora Lúcia Bandeira e acolhida pelo órgão, foi aprovado por 

unanimidade um voto de pesar pelo óbito do Sr. José Augusto Silva, um dos  empresários de Punto 

Red , empresa parceira que sempre recebeu alunos do nosso Agrupamento em contexto de estágio; 

2.3. foi relembrada aos representantes dos pais e encarregados de educação a necessidade de iniciarem 

os procedimentos tendentes à eleição dos seus representantes neste conselho para o próximo biénio, 

nos termos da lei (o Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho e o Regulamento Interno); 

2.4. considerando que os representantes dos alunos neste órgão se mantêm a frequentar este 

agrupamento de escolas, não se concretizou a possibilidade equacionada em julho passado 

respeitante à realização de ato eleitoral para novos representantes; 

2.5. relembrando a documentação aprovada na última reunião relativa à organização do ano letivo 2019-

2020, o presidente deste conselho sublinhou a necessidade urgente de dar cumprimento ao previsto 

na Portaria n.º 644-A/2015, de 14 de agosto, nomeadamente ao preceituado no seu Artigo 25.º 

(Avaliação das Atividades). 

 

3. Foi apreciada a resposta da administração educativa (DGEstE) sobre a «Inexistência de projeto 

educativo», que reitera o legalmente estabelecido quanto à elaboração e aprovação do Projeto 

Educativo (PE), tendo sido deliberado, por unanimidade, dar resposta a esta entidade. 

 

4. No contexto da inexistência de PE: 

4.1. decorrente da comunicação da administração educativa (DGEstE), o Conselho Pedagógico apresentou 

proposta que apontava para a constituição de um grupo formado por três elementos do Conselho 

Pedagógico e elementos do Conselho Geral que, segundo a Diretora do agrupamento, elaboraria o 

projeto educativo. Tal proposta, por colidir com o legalmente estabelecido no que às competências 

dos órgãos respeita, mereceu apenas um voto favorável; todavia, 

4.2. o Conselho Geral recuperou, por unanimidade, a sua deliberação de dez de março último que autoriza 

que um grupo de conselheiros da sua comissão permanente reúna com elementos do Conselho 
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Pedagógico, se este órgão assim o entender, a fim de aclarar que reformulações/alterações se 

afiguram necessárias para a elaboração do projeto educativo do agrupamento; 

4.3. foi proposto um plano de plano de ação estratégica para suprir o vazio derivado da inexistência de PE, 

enquanto se procede à elaboração do PE (tendo-se adiantado como prazo, indicativo, para a 

apresentação deste projeto  o final de novembro de 2020). Esta proposta foi aprovada por 

unanimidade. 

 

5. No âmbito da apreciação dos resultados do processo de autoavaliação relativos ao final do ano letivo 

anterior (nos termos da alínea k) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho), o 

Conselho Geral: 

5.1. relativamente ao documento «Relatório da Avaliação Interna, 3º período, 2018/2019»: 

a) apreciou e louvou a melhoria gráfica do documento e o caráter mais integrador de outros dados 

(contactos com encarregados de educação; pré-escolar e 1.º ciclo; Tutorias Individuais; Apoio Tutorial 

Específico; SPO; GAMES; CPCJ; Medidas universais de apoio à aprendizagem e à inclusão; Educação 

Inclusiva; Projetos), o que não acontecera em certos relatórios recentes; 

b) reiterou que continua a existir um bom registo quantitativo de dados sob gráficos e/ou tabelas 

replicados sumariamente de forma descritiva; porém, continuam a carecer de associação a fatores 

críticos ou a indicadores de análise que os tornem mais compreensíveis e úteis para a organização e 

comunidade educativa; 

c) anotou certa melhoria nos documentos dos departamentos curriculares. E, levando em consideração 

as alterações que estão a ocorrer no domínio do «edifício da avaliação dos alunos», aguarda pelos 

próximos relatórios, que se esperam mais próximos de sucessivas recomendações efetuadas pelo 

Conselho Geral; 

d) no âmbito da reflexão sobre a qualidade dos resultados escolares,  relevou a conveniência de se 

estabelecer as condições de transição dos alunos em anos que não são terminais de ciclo, levando 

também em consideração o estabelecimento de um quadro conveniente à garantia da equidade no 

território educativo,  direito constitucionalmente instituído; 

e) assinalou que continua por cumprir o disposto  no ponto 1. do artigo 15º do Despacho Normativo n.º 

10-B/2018, de 6 de julho, que manda avaliar  no final de cada período o impacto das medidas de 

promoção do sucesso educativo; 

f) registou o documento «Autonomia e flexibilidade curricular» do agrupamento, desejando que, após 

um ano de experiência, a mesma sirva para uma maior e melhor aproximação ao que para a 

“flexibilidade curricular” está preconizado; 

g) observou o desempenho académico dos alunos através dos resultados na avaliação externa e realçou 

o facto de, na generalidade, igualarem ou superarem as médias nacionais. Por consequência, o 

Conselho Geral saudou toda a comunidade educativa que, de uma forma ou de outra, contribuiu para 

os mesmos e solicitou à Diretora do agrupamento que fosse portadora de um voto de apreço a 

apresentar a todos os professores (via Conselho Pedagógico); 

h) Apreciou documentos que devem contribuir para a análise longitudinal e até prospetiva da 

organização, a saber: 

i) sistematização das médias das disciplinas de Português e de Matemática obtidas nos exames 

do 9.º e 12. º, desde 2012, a nível nacional e pelos alunos do agrupamento; e 

ii) sistematização dos resultados do concurso nacional de acesso ao ensino superior (incluindo os 

estabelecimentos de ensino e os cursos) desde 2010. 



                                                                    AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

_________________________________________________________________ 

CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE                                                                                                                                                                                              Página 3 de 3 
Escola-Sede do Agrupamento 
Rua da Casela 
3885-451 Esmoriz 
256 752 782      
cgeral.aeonorte@gmail.com 
 

5.2. No que concerne ao relatório final do plano anual de atividades, considerando que careceu do 

referencial «Projeto Educativo», anotou-se que se deve prosseguir, aproveitando os pontos fortes e 

minimizando os pontos fracos. 

5.3. Por fim, reiteraram-se, mais uma vez, recomendações já formuladas em anteriores reuniões do 

Conselho Geral no sentido de que: 

a) se desenvolvam procedimentos tendentes à revisão do Regulamento Interno; 

b) a avaliação interna dê cumprimento ao estabelecido no Decreto-lei n.º 31/2002, de 20 de 

dezembro, com particular ênfase para o estabelecido no seu artigo 6.º, e no Regulamento Interno, 

nomeadamente nos seus artigos 126.º e 129.º; e 

c) seja apresentado o projeto de avaliação interna do agrupamento, conforme determina o artigo 

131.º do Regulamento Interno. 

 

 

Escola Sede, aos 03 dias do mês de outubro de 2019 

O Presidente do Conselho Geral 

_____________________________________________________ 

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

 

 


