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CONSELHO GERAL 

 

MEMORANDO DA REUNIÃO N.º 17 / CG 2017-21, 

REUNIÃO ORDINÁRIA, dia 30 de janeiro de 2020 

 

 

1. Foi lida e aprovada a ata da reunião do dia 03 de outubro de 2019. 

2. Na sequência do seu ato eleitoral, tomou posse um dos representantes dos pais e encarregados de 

educação, a agora conselheira Liliana Gomes Sá Silva. 

 
3. Foi feita a referência a certas atividades para as quais foi convidado e, na medida do possível, esteve 

presente o Conselho Geral, nomeadamente, o projeto «Mandar a ciência às ortigas», entrega de 

diplomas nas escolas Florbela Espanca, EB2,3 de Maceda e Secundária de Esmoriz, e na inauguração da 

exposição itinerante da Cáritas Portuguesa no âmbito da «What is home?», Migrações e 

desenvolvimento. 

 

2.1. Neste contexto, e decorrente da experiência e de determinadas sugestões, deverá a comunidade 

educativa e escolar, em tempo útil, analisar e propor eventuais alterações que possam aferir outra 

redação do Artigo 183.º do Regulamento Interno, sobre o Quadro de Valor, nomeadamente a alínea d) 

do seu ponto 1. 

 
4. Foi apreciado e aprovado por unanimidade o documento «Linhas orientadoras para a elaboração do 

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

 
5. Foram apresentados os procedimentos levados a cabo no âmbito do processo tendente à elaboração 

do Projeto Educativo que passaram pelas reuniões entre membros do Conselho Geral e do Conselho 

Pedagógico ocorridas nos dias 13 e 27 de novembro passado, informando a diretora do agrupamento 

que o projeto se encontra em reformulação/produção.  

 
6. Foi apreciada a informação recebida da administração educativa sobre a necessidade de obras de 

requalificação da Escola Secundária de Esmoriz, tendo-se deliberado sobre o seu envio às demais 

entidades correlacionadas com o assunto, insistindo este conselho na urgente necessidade de 

requalificação do estabelecimento em causa. 

 
7. Foi aprovada a reformulação do mapa de férias da diretora do agrupamento, a pedido desta, dando 

cumprimento ao previsto na alínea s), do ponto 1. do artigo 13.ª, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

Julho. 

 
8. Foi apreciado o plano anual de atividades (nos termos da alínea e) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-

Lei 137/2012, de 2 de Julho), anotando o grande constrangimento existente decorrente da inexistência 
de projeto educativo. Todavia, seguiu-se a sua aprovação com recomendações no sentido que seja 
aprimorada a sua organização interna, o modo como se apresenta a estruturação e sequencialização 
das atividades e certos aspetos relativos à definição dos objetivos e descrição das atividades.  
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9. Foi apreciado o Projeto da avaliação interna apresentado ao Conselho Geral, tendo sido alvo de 

recomendações no sentido de que seja reformulado (para que dê cumprimento ao preconizado na Lei 

n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, nomeadamente os seus Artigos 6º, 14º e 15º, o Regulamento Interno 

(mormente os artigos 126.º e 129.º) - contemplando calendarização da avaliação das diferentes 

dimensões ou domínios da organização legalmente prescritas – e concorra para o consignado na alínea 

k) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho.  

 
10. Foi referido o abaixo-assinado enviado pelos professores deste agrupamento de escolas ao Conselho 

Geral sobre o modo como estava a decorrer o regime de aulas de substituição e que o presidente deste 

órgão reencaminhou para a diretora do agrupamento, assim como foi mencionada a resposta dada por 

esta.  

 
11. Por proposta da associação de pais e encarregados de educação da escola Florbela Espanca, foi 

aprovado por unanimidade um voto de louvor aos alunos da Turma A, do 10º ano, do ano letivo 2018-

2019, pelo seu empenho e participação na atividade que culminou com o Sarau que decorreu, em maio 

de 2019, no auditório da Junta de Freguesia de Esmoriz. 

 
12. Face às várias situações que vão interferindo na falta de assistentes operacionais, acrescida pela 

passagem ao regime de aposentação de um número significativo, o Conselho Geral decidiu enviar à 

Administração Educativa posição sobre esta situação de carência e suas consequências nefastas para o 

agrupamento. 

 
13. Por proposta do presidente do Conselho Geral, foi reconhecido e enaltecido o desempenho profissional 

e aprovado, por unanimidade, um voto de louvor ao pessoal que, entretanto, passou ao regime de 

aposentação, a saber: 

13.1. Do pessoal docente: 

- Edite Maria Silva Lopes Correia; 

- Maria Augusta Gomes Santos; 

- Maria Noémia Ferreira Silva Brandão. 

13.2. Do pessoal não docente: 

- Isaurinda Fernandes Rocha; 

- Joaquim Marques Ferreira; 

- Maria Augusta Costa Rocha; 

- Maria Elisabete Sá Ferreira Morais; 

- Maria Emília Marques Gonçalves Sá Oliveira; 

- Maria Teresa Pinho Rodrigues Araújo; 

- Maria Do Céu Borges Sá; 

- Rosa Amélia Alves Marques Oliveira. 

 

Escola Sede, aos 30 dias do mês de janeiro de 2020 

O Presidente do Conselho Geral 

_____________________________________________________ 

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


