CONSELHO GERAL
(2016 / 2017)
ATA NÚMERO DEZANOVE (19)
--------Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezassete, 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: Aprovação do relatório da Conta de Gerência do ano dois mil e dezasseis;----------------------------Ponto dois: Apresentação do relatório do mandato do Diretor.---------------------------------------------------------Não estiveram presentes na reunião os conselheiros Drª Andrea Santos e Dr. Armando Ferreira,
representantes dos Docentes; Marco Campos e Ana Rita Machado, representantes dos Alunos; Maria
Mercedes Cardoso e Maria de Fátima Monteiro, representantes dos Encarregados de Educação; Dr. João
Carvalho, representante das Atividades Culturais e Drª Sofia Fernandes, representante da Autarquia. 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 pela
unanimidade dos presentes, verificando-se quatro abstenções por parte dos conselheiros que não
estiveram presentes nessa reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Antes da ordem de trabalhos a Drª Maria Luisa Andrade informou que já foi publicado em Diário da
Républica o aviso de abertura do procedimento concursal ao cargo de Diretor do Agrupamento, tendo
elencado os passos a serem dados no processo de eleição do novo Diretor do Agrupamento. Mais
informou que o Dr. António Pinto cessa o cargo de Diretor no dia vinte e cinco de junho.-------------------------------Relativamente aos convites para a comemoração dos sessenta anos da Escola D. Sancho I, o Dr.
António Pinto lamentou a falha da ausência de convite a todas as Associações de Pais do Agrupamento
assim como à Drª Sofia Fernandes.------------------------------------------------------------------------------------------------------No primeiro ponto da ordem de trabalhos o Diretor, Dr. António Pinto, procedeu à apresentação do
relatório da Conta de Gerência do ano dois mil e dezasseis, elaborado pelo Conselho Administrativo.
Devido ao programa Aproximar, o documento está estruturado de um modo ligeiramente diferente do
que foi feito em anos anteriores. Assim, esta apresentação seguiu sequencialmente os seguintes itens:
Verbas do Orçamento Geral do Estado; Verbas do Orçamento de Dotações com Compensação de
Receitas; Verbas de Projetos da União Europeia; Verbas da Ação Social Escolar; Encargos com pessoal
docente do Agrupamento; Saldos e Apreciação global.---------------------------------------------------------------------------- A Drª Maria Luisa Andrade levantou a questão da manutenção do parque informático, referindo a
existência de salas de aulas e de informática com computadores e projetores com problemas já antigos.
O Dr. António Pinto referiu que só há pouco tempo o Agrupamento começou a receber as verbas em
atraso do POCH, sendo agora possível resolver problemas de manutenção do parque informático. Referiu
também que os docentes têm que fazer uma monitorização mais eficaz do uso dos computadores por
parte dos alunos. O livro de ponto eletrónico não foi ainda implementado devido ao atraso nas
transferência de verbas do programa POCH e também do projeto TEIP. Os representantes dos
encarregados de educação referiram que se a Parque Escolar não está a realizar a manutenção acordada,
dever-se-á questionar o seu pagamento. O Dr. Marco Magalhães referiu que devido ao Programa
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Aproximar, foram já transferidos cerca de cem recursos humanos, assim como a verba acordada. Referiu
também a existência de significativas poupanças em termos de gastos energéticos.--------------------------------------Após a exaustiva apresentação do relatório da Conta de Gerência do ano dois mil e dezasseis pelo
Dr. António Pinto, procedeu-se à votação do mesmo, tendo este sido aprovado por unanimidade dos
presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto dois da ordem de trabalhos o Dr. António Pinto apresentou o relatório do seu mandato,
tendo este sido elogiado por todos os conselheiros presentes.------------------------------------------------------------------O Dr. António Pinto agradeceu a colaboração de todo a comunidade escolar, sem a qual não lhe
teria sido possível cumprir com sucesso o seu mandato.-----------------------------------------------------------------------Em nome pessoal e em nome de todos os elementos do Conselho Geral a Drª Maria Luísa Andrade
elogiou o empenho e dedicação do Dr. António Pinto ao longo do seu mandato, na forma como soube
enfrentar novos desafios num período de grandes mudanças para o Agrupamento e endereçou-lhe as
maiores felicidades nas suas futuras atividades.----------------------------------------------------------------------------Em nome da autarquia, o Dr. Leonel Rocha agradeceu o trabalho do Diretor referindo as relações
cordiais existentes e o trabalho colaborativo realizado numa altura de grandes mudanças no
Agrupamento. Elogiou a coragem de publicamente fazer o balanço exaustivo do seu mandato e referiu
que espera que quem lhe suceder encontre soluções para os problemas ainda existentes, pois o
Agrupamento tem muito por onde crescer, nomeadamente a Escola Dr. Nuno Simões. Relativamente à
Escola D. Sancho I deverá ser pensado que perfil de aluno se espera no final do terceiro ciclo. Para
finalizar, disse que relativamente às obras na Escola de Louredo uma nova empresa começará a trabalhar
na próxima segunda feira.------------------------------------------------------------------------------------------------------No final da reunião também os representantes dos encarregados de educação agradeceram ao Dr.
António Pinto a dedicação e a relação de abertura que sempre demonstrou para com as Associações de
Pais e Encarregados de Educação.--------------------------------------------------------------------------------------------------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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