ATAS
CONSELHO GERAL
Resumo da ata número seis do dia trinta do mês de janeiro do ano dois mil e catorze

Ordem de trabalhos:
Ponto um: Período antes da ordem do dia;
Ponto dois: Informações;
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;
Ponto quatro: Definição das linhas a considerar no projeto de orçamento para o 2014;
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;
Ponto seis: Apreciação do relatório de atividade desenvolvida no ano letivo 2013/2014.

Ponto um: A Presidente do Conselho Geral informou da necessidade de se proceder a uma
adenda à ata número quatro, relativa à avaliação do desempenho docente da Diretora do
Agrupamento. Assim, na linha cinquenta e quatro, onde se lê “Muito Bom” deverá ler-se
“Excelente”, pois, em todos os parâmetros, a Diretora obteve a classificação de dez valores.
Ainda sobre a avaliação da Diretora do Agrupamento, considera-se que, de acordo com a
portaria 266/2012 de 30 de agosto, o processo de avaliação da Diretora, não está concluído e,
desta forma, não cabe ao Conselho Geral, a atribuição da avaliação final. Esta portaria
entende que a avaliação abarca duas componentes: uma interna da responsabilidade do
Conselho Geral e uma externa que tem por base os últimos resultados da avaliação externa
realizada pela Inspeção Geral de Educação e Ciência. Para se esclarecerem as dúvidas sobre
este processo foi decidido uma análise mais aprofundada da Portaria n.º 266/2012 de 30 de
agosto, pela comissão permanente e ou especializada.
Ponto dois: Informações. A Diretora informou que foi colocado um professor do grupo 930
em meio horário bem como a renovação do contrato com a empresa dos Serviços de Limpeza
que passará também a prestar serviços na escola sede, Escola Secundária José Macedo
Fragateiro, para além de continuar a fazer a limpeza na EB, António Dias Simões. Esta
contratação veio colmatar a falta de pessoal não docente.
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. Os conselheiros
que fazem parte da comissão permanente e/ou especializada do Conselho Geral são:
Docentes: Maria de Lurdes Ferreira e Francisco Bernardo; Representante dos não docentes:
Ana Cristina Pinto Costa; Representante dos Pais e Encarregados de Educação: Guilherme
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Enguião; Representante da Autarquia: Ana Cunha; Representante da Comunidade Local:
Filipe Faria. Na comissão permanente e/ou especializada do Conselho Geral serão designados
um coordenador e um relator.
Relativamente à eleição do representante dos discentes, ainda em falta no Conselho Geral, 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 quarto: Definição das linhas a considerar no projeto de orçamento para o 2014.
Neste ponto, decidiu-se ter em atenção o reforço da verba destinada ao apoio dos alunos mais
carenciados; equacionar a construção de uma proteção, na entrada exterior do refeitório na
escola EB, António Dias Simões, devido aos problemas causados pelas pombas e a
construção de uma casa de banho na escola EB, António Dias Simões desde que existam
condições de ligação de água e de saneamento.
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. Depois de analisado e
discutido, o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Ovar foi aprovado, por
unanimidade. Foi ainda aprovada uma proposta, no sentido de que houvesse um tempo de
reflexão e análise sobre o documento e se fizesse uma apresentação pública do Projeto
Educativo do Agrupamento de Escolas de Ovar a toda a comunidade educativa. A proposta
foi aprovada por unanimidade.
Ponto seis: Apreciação do relatório de atividade desenvolvida no ano letivo 2013/2014.
Devido ao adiantado da hora, este ponto da ordem de trabalhos, foi adiado para a próxima
reunião, a realizar-se no dia quatro de fevereiro às dezoito e trinta no Auditório da Biblioteca
da Escola Secundária com 3ºCEB José Macedo Fragateiro.

As Secretárias
Margarida Cardoso/ Teresa Dias
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A Presidente da Reunião
Maria de Lurdes Ferreira
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