Agrupamento de Escolas de Ovar
Sede: Escola Secundária Dr. José Macedo
Fragateiro

MINUTA DA ATA 40 DA REUNIÃO CONSELHO GERAL DO AEOVAR
25 de janeiro de 2018

Na reunião do Conselho Geral foram tomadas as seguintes deliberações:
Ponto um: Período Antes da Ordem do Dia:
O Presidente do Conselho Geral informou que o conselheiro António José Gomes o
substituirá em caso da sua ausência em futuras reuniões de Conselho Geral.
Foram apresentadas as respetivas justificações para as ausências dos conselheiros Ana
Isabel Tavares Cunha e João Manuel Pereira Duarte.
As atas do Conselho Geral números 38 e 39 foram aprovadas pelos presentes.
Ponto dois: Informações:
Foram dadas a conhecer diversas informações pela Diretora do Agrupamento de
Escolas de Ovar, nomeadamente o número total de alunos do Agrupamento de Escolas nos
diversos ciclos; a fase de recenseamento dos docentes e verificação de condições para o
futuro descongelamento da carreira docente; a auditoria do Fundo de Coesão aos Cursos
Profissionais verificados até ao ano de 2016; os contratempos verificados pela intempérie
numa das coberturas do telhado da Escola Básica António Dias Simões e pedido de
orçamentos; e o número total de pessoal não docente do agrupamento.
Ponto três: Apreciação e votação do Projeto Educativo 2017/2021:
Após a apreciação do documento por parte dos conselheiros, este foi aprovado por
maioria, com dezoito votos a favor e um contra.
Ponto quatro: Discussão e votação do Plano Anual de Atividades 2017/2018:
Após análise do documento por parte dos conselheiros, este foi aprovado por
unanimidade, com dezanove votos a favor.
Ponto cinco: Apreciação e votação do Relatório Final de Execução do Plano Anual de
Atividades do Agrupamento (2016/2017):
O Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades do Agrupamento
(2016/2017) foi debatido pelos conselheiros, tendo sido aprovado por unanimidade com 19
votos a favor.
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Ponto seis: Apreciação do Relatório Periódico das atividades desenvolvidas no 1º Período
(2017/2018):
O documento foi apreciado pelos conselheiros, nomeadamente as razões apontadas
para o insucesso em alguns anos de escolaridade e respetivas áreas de melhoria e, ainda, a
desadequação dos programas curriculares de algumas disciplinas face à faixa etária dos
alunos.
Ponto sete: Definição das linhas orientadoras para a elaboração do Projeto de Orçamento
2018:
A Diretora do Agrupamento de Escolas de Ovar apresentou as linhas orientadoras para a
elaboração do Projeto de Orçamento 2018, englobando o reforço de verbas para a
manutenção, conservação, recuperação física da Escola Secundária José Macedo Fragateiro e
da Escolas Básica António Dias Simões; para a renovação de equipamentos e, por fim, para o
apoio a alunos carenciados.
Ponto oito: Eleição da Comissão Permanente:
Constituição e eleição da Comissão Permanente, constituída pelos conselheiros Vítor
Ferreira, Teresa Cruz, Teresa Andrade, António Gonçalves, Sandra Henriques, Maria
Fernanda Lopes e Rui Polónia.
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