CONSELHO GERAL
(2016 / 2017)
ATA NÚMERO DEZASSETE (17)
-------- Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas e trinta minutos,
reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, sob a presidência da Drª Maria Luisa
Andrade, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Tomadas de Posse dos seguintes elementos: Representante dos Alunos dos Cursos
Diurnos, Representante da Autarquia e Representante do Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão;--------Ponto dois: Definir as linhas orientadoras do Orçamento;----------------------------------------------------------------Ponto três: Aprovação de alterações ao Projeto Educativo – Inclusão dos critérios para a
constituição de turmas;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Aprovação de alterações ao Regulamento Interno – Inclusão dos critérios para a
constituição de turmas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não estiveram presentes na reunião os conselheiros Drª Andrea Santos, representante dos
Docentes; Marco Campos, representante dos Alunos; Sra. Maria Mercedes Cardoso, representante dos
Encarregados de Educação; Dr. João Carvalho e Sr. José Cardoso, representantes das Atividades. O Dr.
Paulo Cunha fez-se representar pelo Dr. Marco Magalhães.---------------------------------------------------------------------Iniciou-se a reunião com a leitura da ata da reunião anterior, tendo esta sido aprovada por
unanimidade dos presentes na referida reunião.------------------------------------------------------------------------------------Antes da ordem de trabalhos a conselheira Maria de Fátima Monteiro manifestou a sua
preocupação com os atrasos verificados nas obras que estão a ser realizadas na Escola do primeiro ciclo
de Louredo. O Dr. Leonel Rocha disse já ter realizado diligências para que o empreiteiro cumpra com os
prazos acordados, o que na realidade não se tem verificado até ao momento.---------------------------------------------No primeiro ponto da ordem de trabalhos, procedeu-se à Tomada de Posse da Representante dos
Alunos dos Cursos Diurnos, Ana Rita Silva Machado; da Representante da Autarquia, Drª Sofia Manuela
Cadeias Machado Fernandes e do Representante do Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão, Eng.
Jaime Duarte da Silva Vilas Boas de Oliveira.-----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o Dr. António Pinto começou por referir o
que não foi possível realizar no ano letivo transato devido à falta de verbas. Manifestou a sua
preocupação pelo facto de há já um ano e meio o POCH não ter disponibilizado verbas, o que leva a vários
constrangimentos, nomeadamente com a necessária modernização do parque informático. O Dr. Leonel
Rocha referiu que o município irá realizar algumas obras na Escola Dr. Nuno Simões, após atender às
Escolas mais prioritárias, tal como ficou acordado com todos os diretores dos agrupamentos do
município. Prevê-se que no primeiro trimestre do próximo ano seja feita uma intervenção nos
equipamentos desportivos da Escola Dr. Nuno Simões e posteriormente no pavilhão desportivo. O Dr.
António Pinto louvou o município pelo facto deste ter assumido a substituição dos motores das hotes dos
laboratórios das Escolas, independentemente da responsabilidade, pois a Parque Escolar não tem feito
nenhuma intervenção na Escola D. Sancho I.-----------------------------------------------------------------------------------------O Dr. António Pinto apresentou, de seguida, as linhas orientadoras do Orçamento. Referiu que o
orçamento irá ser elaborado tendo como vetores fundamentais : a qualidade das escolas do agrupamento
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e o sucesso dos alunos; a oferta diversificada de cursos; a gestão dos recursos humanos; a segurança de
pessoas e bens; intervir ao nível dos apoios sociais. No final da apresentação, os elementos do Conselho
Geral aprovaram, por unanimidade, o documento que define as linhas orientadoras do Orçamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto três da ordem de trabalhos, os elementos do Conselho Geral aprovaram, por
unanimidade, as alterações ao Projeto Educativo - Inclusão dos critérios para a constituição de turmas.
Estas alterações são decorrentes da legislação recentemente aprovada para a formação das turmas, e que
têm de constar no Projeto Educativo do Agrupamento.---------------------------------------------------------------------------No quarto ponto da ordem de trabalhos os elementos do Conselho Geral aprovaram, por
unanimidade, as alterações ao Regulamento Interno - Inclusão dos critérios para a constituição de turmas.
Estas alterações são também decorrentes da legislação recentemente aprovada para a formação das
turmas, e que têm de constar no Regulamento Interno.--------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.-----------------------------------------------------------A Presidente
O Secretário
Maria Luísa Andrade
Vítor Manuel Bem
_________________________________
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