MINUTA DA ATA DO CONSELHO GERAL
(30 DE JANEIRO DE 2014))

Na reunião do Conselho Geral foram tomadas as seguintes deliberações:
Ponto um: Período antes da ordem do dia;
● Adenda à ata nº 4, linha 54.
● Foi entregue a todos os conselheiros um exemplar do Regimento do C. Geral.
● Foi proposto, devido a algumas dúvidas sobre o processo de avaliação da Diretora do
Agrupamento de Escolas de Ovar, uma análise mais aprofundada da portaria 266 – 2012 que
regulamenta a Avaliação do desempenho docente dos diretores de agrupamento de escolas
agrupadas ou de escolas não agrupadas.
Ponto dois: Informações;
A Diretora do Agrupamento informou que:
● Foi colocado um professor do grupo 930.
● Foi renovado o contrato à Empresa dos Serviços de Limpeza que, a partir de agora, passa
também a prestar serviços de limpeza na escola sede, Escola Secundária J.M.F para além de
continuar a fazer a limpeza na Escola Eb2,3 António Dias Simões.
● A Presidente do Conselho Geral informou que foi elaborada a convocatória para dar início
ao processo de eleição do representante dos alunos no Conselho Geral.
Ponto três: Constituição da comissão permanente e/ou especializada do Conselho Geral de
acordo com o artigo décimo, ponto cinco, do regimento do Conselho Geral;
● Foi eleita a comissão permanente e/ou especializada do Conselho Geral constituída por sete
elementos. Docentes: Maria de Lurdes Ferreira e Francisco Bernardo; Representante dos não
docentes: Ana Cristina Pinto Costa; Representante das Associações de Pais e

Encarregados de Educação: Guilherme Enguião; Representante da Autarquia: Ana
Cunha; Representante da Comunidade Local: Filipe Faria.
O representante dos discentes não faz ainda parte da comissão porque até à data não
foi eleito o representante dos alunos ao C. Geral.
Ponto quatro: Definição das linhas a considerar no projeto de orçamento para 2014;
Foram dadas as seguintes sugestões para serem tidas em consideração na elaboração do
documento:
● Reforço da verba destinada aos alunos mais carenciados.

● Construção de uma proteção, na entrada exterior do refeitório dos alunos na escola EB2,3
António Dias Simões devido aos problemas causados pelas pombas.
● Construção de uma casa de banho na escola EB2,3 António Dias Simões.
Ponto cinco: Aprovação do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Ovar de acordo
com o artigo segundo, alínea c, do regimento do Conselho Geral;
● Foi aprovado por unanimidade o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Ovar.
● Foi aprovado por unanimidade abrir um tempo de reflexão e análise e possível,
apresentação do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Ovar a toda a comunidade
educativa.
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