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

MINUTA DA ATA 44 DA REUNIÃO CONSELHO GERAL DO AEOVAR
28 de fevereiro de 2019

Na reunião do Conselho Geral foram tomadas as seguintes deliberações:
Ponto um: Período antes da Ordem do Dia:
Foram apresentadas as respetivas justificações para as ausências dos conselheiros
Bruno Oliveira, Ana Cunha, João Duarte e Adelino Ventura, sendo apresentado o novo
representante dos alunos, João Pedro Nogueira, da turma B do 11,º ano, após ato eleitoral.
O conselheiro Hugo Costa apresentou algumas preocupações quanto à formação
específica dos auxiliares operacionais no que diz respeito à interacção com crianças com
Espetro de Autismo e quanto à formação dos auxiliares no 1.º Ciclo do Ensino Básico na hora
do almoço dos alunos.
Por sua vez, a conselheira Rosa Ferreira deu a conhecer alguns pontos resultantes do
debate que se verificou entre a Associação de Pais da Escola Básica António Dias Simões e a
da Escola Secundária José Macedo Fragateiro, sendo estes a alteração dos tempos letivos para
cinquenta minutos, tendo implicações em disciplinas nucleares como o português e a
matemática, dificultando, igualmente, o trabalho dos professores. Desta nova organização
horária resultou no facto dos alunos terem muitas disciplinas diárias, repercutindo-se na sua
capacidade de atenção e concentração e peso das suas mochilas e, ainda, na diminuição de
meio-dia livre que lhes foi retirado e, por último, na maior frequência de momentos de
avaliação sem se verificar uma coordenação entre as disciplinas.
Ponto dois: A ata do Conselho Geral número 43 foi aprovada por unanimidade dos
presentes.
Ponto três: Informações:
Foram dadas a conhecer diversas informações pela Senhora Diretora do Agrupamento
de Escolas de Ovar, nomeadamente a multiculturalidade dos alunos que frequentam o
agrupamento; o estudo sobre dependências, sendo que será aplicado um inquérito
completamente confidencial a três turmas da Escola Secundária José Macedo Fragateiro, após
autorização dos respetivos encarregados de educação; a candidatura ao POCH no que diz
respeito à necessária certificação que as escolas necessitam para poderem ser promotoras de
futuros cursos profissionais a serem leccionados no agrupamento; a sua preocupação no que
concerne às obras necessárias de intervenção na Escola Básica António Dias Simões, que
ainda não recebeu qualquer informação, e o facto de não ter sido possível a adjudicação de
uma empresa de limpeza e, por último, os intercâmbios que se verificam entre alunos do
agrupamento com alunos de Orense e da cidade holandesa de Tillburg e, por fim, a visita à
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cidade de Londres, que terá lugar na interrupção letiva da Páscoa, no contexto do Clube
Europeu e o intercâmbio com um colégio alemão em parceria com o Rottary Club de Ovar .
O Presidente do Conselho Geral apresentou o grau de satisfação dos professores,
funcionários e alunos quanto à qualidade das refeições do refeitório da Escola Secundária
José Macedo Fragateiro, apesar de se verificarem ainda alguns contratempos no que concerne
à validação de senhas.
Ponto quatro: Relatório Periódico das Atividades desenvolvidas no Agrupamento no
1.º Período do Ano Letivo de 2018-2019 – Apreciação.
O documento foi apreciado de uma forma construtiva pelos conselheiros, tendo este
sido aprovado por unanimidade dos presentes.
Ponto cinco: Designação do professor António Gonçalves para integrar a comissão
eleitoral de acompanhamento do regular funcionamento da mesa de voto para o Orçamento
Participativo Nacional das Escolas.
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