
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 
 
 

CONSELHO GERAL 

 

Reunião ordinária 

 

 

 

Convocatória N.º 01 / CG 2017-21 

 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a realizar 

em data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto um: tomada de posse dos membros eleitos nos termos do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 

22 de Abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho e o disposto no 

Artigo 15.º do Regulamento Interno. 

 

Ponto dois: cooptação das individualidades ou escolha das instituições e organizações, nos 

termos do ponto 5., do Artigo 12º, do Regulamento Interno, seguindo o disposto no ponto 5., 

do artigo 14.º, do decreto-lei referido no ponto um. 

 

 

Escola Secundária de Esmoriz, aos 07 dias do mês de Novembro de 2017 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 16 de Novembro de 2017 

Hora: 19. 00 

Local: Biblioteca da Escola-Sede 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

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

 
 

CONSELHO GERAL 

 

Reunião ordinária 

 

 

 

Convocatória N.º 02 / CG 2017-21 

 

 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a realizar em 

data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto dois: Tomada de posse dos representantes do município de Ovar, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, 

de 2 de Julho.   

Ponto três: tomada de posse dos membros representantes das individualidades, instituições 

e organizações cooptadas, nos termos do ponto 5., do Artigo 12º, do Regulamento Interno, 

seguindo o disposto no ponto 5., do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril, 

com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho. 

Ponto quatro: eleição do presidente do órgão. 

 

 

Escola Sede, aos 29 dias do mês de Novembro de 2017 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 05 de dezembro de 2017 

Hora: 18. 00 

Local: Sala de reuniões/Escola-Sede 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

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

 
 

CONSELHO GERAL 

Reunião ordinária 

 

 

Convocatória N.º 03 / CG 2017-21 

 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a realizar em 

data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto dois: apreciação das propostas para o Regimento do Conselho Geral e aprovação do 

Regimento. 

Ponto três: apreciação de propostas e criação de Comissões. 

Ponto quatro: apreciação e aprovação da calendarização das reuniões ordinárias do 

Conselho Geral. 

Ponto cinco: apreciação e aprovação do plano anual de atividades (nos termos da alínea e) 

do n.º 1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de Julho). 

Ponto seis: Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento (nos termos da 

alínea h) do n.º 1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de Julho). 

Ponto sete: Apreciar os resultados do processo de auto-avaliação (nos termos da alínea k) 

do n.º 1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de Julho), considerando o relatório do contrato 

de autonomia 2016-17. 

 

 

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

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 25 de janeiro de 2018 

Hora: 18. 00 

Local: Sala de reuniões/Escola-Sede 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

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

 
CONSELHO GERAL 

Reunião ordinária 

 

 

Convocatória N.º 04 / CG 2017-21 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a realizar em 

data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto dois: Apreciar os resultados do processo de autoavaliação (inerente à alínea k) do n.º 

1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de Julho), considerando o relatório da avaliação 

interna relativa ao 1.º período. 

Ponto três: Apreciar os resultados do processo de auto-avaliação (nos termos da alínea k) do 

n.º 1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de Julho), considerando o relatório do contrato de 

autonomia 2016-17. 

Ponto quatro: Apreciar o Plano de Melhoria 2017/2019 elaborado na sequência do relatório 

relativo à avaliação externa produzido pela Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC). 

Ponto cinco: avaliar as condições necessárias ao cumprimento do previsto na alínea j) do n.º 

1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de Julho, tendo em conta a aprovação do relatório de 

contas de gerência. 

Ponto seis: Apreciar e decidir, nos termos do artigo 36.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar 

(EAEE), aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de Setembro, o recurso interposto por uma 

encarregada de educação de um aluno do 9º ano de escolaridade no sentido de “impugnar” 

medida disciplinar corretiva aplicada ao seu educando, por força do disposto no nº 7 do artigo 

26.º do EAEE, e prevista na alínea c) do nº 2 do artigo 26.º do citado Estatuto, 

consubstanciada na realização da tarefa prevista na alínea b) do artigo 213.º do Regulamento 

Interno deste Agrupamento. 

Ponto sete: Diligências para a realização de obras de recuperação e beneficiação na Escola 

Sede. 

 

Escola Sede, aos 01 dias do mês de março de 2018 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 08 de março 2018 

Hora: 18. 00 

Local: Sala de reuniões/Escola-Sede 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

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

 
 

CONSELHO GERAL 

Reunião ordinária 

 

 

 

Convocatória N.º 05 / CG 2017-21 

 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a realizar em 

data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto dois: apreciar e aprovar o relatório de contas de gerência, nos termos da alínea j) do artigo 

13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho. 

Ponto três: ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO: alteração nos horários dos alunos. 

Ponto quatro: Apreciar e deliberar sobre diligências para a realização de obras de recuperação e 

beneficiação na Escola Sede.  

 

 

Escola Sede, aos 09 dias do mês de abril de 2018 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 19 de abril 2018 

Hora: 18. 00 

Local: Sala de reuniões/Escola-Sede 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

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

 
 
 

CONSELHO GERAL 

Reunião extraordinária 

 

 

 

 

 

Convocatória N.º 06 / CG 2017-21 

 

 

 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a realizar em 

data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto único: apreciar e deliberar sobre diligências a concretizar para solicitar a realização de obras 

de recuperação e beneficiação na Escola Sede, considerando, para o efeito, a urgência do seu 

mapeamento pelo Ministério da Educação. 

 

 

Escola Sede, aos 03 dias do mês de maio de 2018 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 10 de maio 2018 

Hora: 18. 30 

Local: Sala de reuniões/Escola-Sede 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

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

 
 
 

CONSELHO GERAL 

Reunião ordinária 

 

 

 

 

 

Convocatória N.º 07 / CG 2017-21 

 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a 

realizar em data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto dois: Apreciação do Despacho Normativo 6/2018 de 12 de Abril, em particular o seu 

Artigo 10.º, no âmbito nomeadamente, das alíneas m) e n) do artigo 13.º, do Decreto-Lei 

137/2012, de 2 de Julho. 

Ponto três: Apreciar os 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), considerando o Relatório 

da Avaliação Interna 2 ןº Período. 

 

Escola Sede, aos 07 dias do mês de junho de 2018 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 14 de junho 2018 

Hora: 18. 00 

Local: Sala 16 da Escola-Sede 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

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

 
 

CONSELHO GERAL 

Reunião ordinária 

 

 

 

 

Convocatória N.º 08 / CG 2017-21 

 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a 

realizar em data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto dois: Informações. 

Ponto três: Apreciar os 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), considerando o relatório do 

contrato de autonomia 2016-17. 

Ponto quatro: Avaliar e concatenar 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. 

Ponto cinco: outros assuntos. 

 

 

Escola Sede, aos19 dias do mês de julho de 2018 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 24 de julho 2018 

Hora: 18. 00 

Local: Sala 16 da Escola-Sede 



                                         AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE  

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

 
 

CONSELHO GERAL 

Reunião ordinária 

 

 

 

Convocatória N.º 09 / CG 2017-21 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a 

realizar em data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto dois: apresentação dos representantes dos alunos, no Conselho Geral, recém-

eleitos. 

Ponto três: atualização da composição das Comissões do Conselho Geral previstas nos 

Artigos 15.º e 16.º do seu Regimento. 

Ponto quatro: definir as 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). 

Ponto cinco: definir 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). 

Ponto seis: definir 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). 

Ponto sete: c) Aprovar o projeto educativo (nos termos da alínea c) do n.º 1, do artigo 13.º, 

do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho). 

Ponto oito: outros assuntos. 

 

Escola Sede, aos16 dias do mês de novembro de 2018 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 22 de novembro 2018 

Hora: 18. 00 

Local: Sala 16 da Escola-Sede 



                                         AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE  

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

 
 

CONSELHO GERAL 

Reunião ordinária 

 

 

 

Convocatória N.º 10 / CG 2017-21 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a 

realizar em data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto dois: apreciar as condições tendentes ao cumprimento do previsto na alínea j), do 

ponto 1. do artigo 13.ª, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho (apreciar e aprovar o 

relatório de contas de gerência). 

Ponto três: apreciar a proposta de Projeto Educativo, considerando o previsto na alínea c) 

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

Ponto quatro: apreciar o decurso, dados e resultados do processo de autoavaliação, dando 

cumprimento ao previsto na alínea k) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, 

de 2 de Julho. 

Ponto cinco: dar cumprimento ao previsto nas alíneas e) e f) do n.º 1, do artigo 13.º, do 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho (aprovar e apreciar o decurso e resultados do plano 

anual de actividades). 

Ponto seis: outros assuntos. 

 

Escola Sede, aos 07 dias do mês de março de 2019 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 14 de março 2019 

Hora: 18. 00 

Local: Sala 16 da Escola-Sede 



                                         AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE  

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

 
 

CONSELHO GERAL 

Reunião extraordinária 

 

 

 

Convocatória N.º 11 / CG 2017-21 

 

 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a 

realizar em data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto um: leitura e aprovação da minuta da ata da reunião anterior. 

 

Ponto dois: apreciar o decurso, dados e resultados do processo de autoavaliação, dando 

cumprimento ao previsto na alínea k) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, 

de 2 de Julho. 

 

 Ponto três: outros assuntos. 

 

 

Escola Sede, aos 18 dias do mês de março de 2019 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 21 de março 2019 

Hora: 18. 00 

Local: Sala 16 da Escola-Sede 



                                         AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE  

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

 
 
 

CONSELHO GERAL 

 

Reunião extraordinária 

 

 

 

 

Convocatória N.º 12 / CG 2017-21 

 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a 

realizar em data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto um: leitura e aprovação das ata das número dez e número onze, correspondentes às 

reuniões dos dias 14 e 21 de março de 2019, respetivamente. 

 

Ponto dois: dar cumprimento ao previsto na alínea j), do ponto 1. do artigo 13.ª, do Decreto-

Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho (apreciar e aprovar o relatório de contas de gerência). 

 

 

 

Escola Sede, aos 18 dias do mês de abril de 2019 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 23 de abril 2019 

Hora: 18. 00 

Local: Sala 16 da Escola-Sede 



                                         AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE  

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

 
 
 

CONSELHO GERAL 

 

Reunião ordinária 

 

 

 

 

Convocatória N.º 13 / CG 2017-21 

 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a 

realizar em data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto um: leitura da ata da reunião anterior. 

Ponto dois: apreciar a deliberação sobre a Proposta de Projeto Educativo do Agrupamento 

e a Nota Explicativa sobre a mesma oriunda do Conselho Pedagógico. 

Ponto três: dar cumprimento ao previsto na alínea k), do ponto 1. do artigo 13.ª, do Decreto-

Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho (Apreciar os resultados do processo de autoavaliação). 

Ponto quatro: dar cumprimento ao previsto na alínea s), do ponto 1. do artigo 13.ª, do 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho (Aprovar o mapa de férias do diretor). 

 

 

 

Escola Sede, aos 18 dias do mês de junho de 2019 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 27 de junho de 2019 

Hora: 18. 00 

Local: Sala 16 da Escola-Sede 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

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

 
 

CONSELHO GERAL 

Reunião ordinária 

 

 

 

 

Convocatória N.º 14 / CG 2017-21 

 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a 

realizar em data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto dois: definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das 

atividades no domínio da ação social escolar (nos termos da alínea i) do n.º 1, do artigo 13.º, 

do DL 137/2012, de 2 de Julho).  

Ponto três: apreciar documentação relativa à organização do ano letivo 2019-2020, 

nomeadamente os critérios de organização dos horários (nos termos da alínea l) do n.º 1, do 

artigo 13.º, DL 137/2012, de 2 de Julho). 

Ponto quatro: apreciar e aprovar procedimentos convenientes ao processo eleitoral para a 

eleição dos representantes dos alunos no Conselho Geral, nos termos da lei e do 

Regulamento Eleitoral para os membros do Conselho Geral. 

Ponto cinco: apreciar os 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). 

 

Escola Sede, aos18 dias do mês de julho de 2019 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 22 de julho 2019 

Hora: 18. 00 

Local: Sala 16 da Escola-Sede 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

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

 
 

CONSELHO GERAL 

Reunião ordinária 

 

 

 

 

Convocatória N.º 15 / CG 2017-21 

 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a 

realizar em data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto dois: apreciar a resposta da administração educativa à comunicação sobre 

«Inexistência de Projeto Educativo». 

Ponto três: apreciar e deliberar sobre a situação decorrente da inexistência de projeto 

educativo, considerando os dados existentes. 

Ponto quatro: apreciar os 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). 

 

Escola Sede, aos 27 dias do mês de setembro de 2019 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 03 de outubro 2019 

Hora: 18. 00 

Local: Sala 16 da Escola-Sede 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

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

 
 

CONSELHO GERAL 

Reunião ordinária 

 

 

 

 

Convocatória N.º 16 / CG 2017-21 

 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a 

realizar em data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto dois: informações. 

Ponto três: definir as 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). 

Ponto quatro: procedimento levados a cabo no âmbito do processo tendente à elaboração 

do Projeto Educativo. 

Ponto cinco: apreciar e deliberar sobre informação recebida da administração educativa 

sobre a necessidade de obras de requalificação da Escola Secundária de Esmoriz. 

Ponto seis: outros assuntos. 

 

Escola Sede, aos 06 dias do mês de dezembro de 2019 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 12 de dezembro 2019 

Hora: 18. 00 

Local: Sala 16 da Escola-Sede 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

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

 
CONSELHO GERAL 

Reunião ordinária 

 

 

 

Convocatória N.º 17 / CG 2017-21 

 

 

Pela presente, convocam-se todos os elementos do Conselho Geral para uma reunião a 

realizar em data, local e hora constantes e com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião relativa à Convocatória nº 15.  

Ponto dois: informações. 

Ponto três: definir as 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). 

Ponto quatro: procedimentos levados a cabo no âmbito do processo tendente à elaboração 

do Projeto Educativo. 

Ponto cinco: apreciar e deliberar sobre informação recebida da administração educativa 

sobre a necessidade de obras de requalificação da Escola Secundária de Esmoriz. 

Ponto seis: aprovar reformulação do mapa de férias da directora, 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. 

Ponto sete: aprovar 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). 

Ponto oito: apreciar e aprovar o plano de auto-avaliação 2019-2020, levando em 

consideração a Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, o Regulamento Interno 

(nomeadamente os artigos 126.º e 129.) e o consignado na alínea k) do n.º 1, do artigo 13.º, 

do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho). 

Ponto nove: outros assuntos. 

Escola Sede, aos 23 dias do mês de janeiro de 2020 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________________________ 

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

 

Dia: 30 de janeiro 2020 

Hora: 18. 00 

Local: Sala 16 da Escola-Sede 
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