CONSELHO GERAL
(2016 / 2017)
ATA NÚMERO DEZOITO (18)
-------- Aos trinta dias do mês de março 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 único: Aprovação do Regulamento e aviso de abertura do procedimento concursal ao cargo
de Diretor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não estiveram presentes na reunião os conselheiros Dr. Jaime Oliveira, Dr. João Carvalho, Sr. José
Cardoso, Dr. Paulo Cunha, Dr. Leonel Rocha, Dra. Conceição Teixeira, Dra. Andrea Santos e Sr. Marco
Campos. Também esteve ausente o Diretor do Agrupamento, Dr. António Pinto.-----------------------------------------A reunião teve início com a leitura da ata da última reunião, tendo sido esta aprovada pela
unanimidade dos presentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de se iniciar a ordem de trabalhos, foi consultada a Lei nº 26/2016 de 22 de agosto, que
aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos
administrativos, e, seguidamente, aprovado o envio dos documentos solicitados ao Conselho Geral pelo
Sr. Luís Miguel Sottomaior Braga Baptista, nomeadamente a cópia da ata de eleição dos membros
representantes de pais e encarregados de educação em efetividade de funções no Conselho Geral, a cópia
da ata de eleição dos representantes dos estudantes em efetividade de funções no Conselho Geral e a
cópia da ata de cooptação dos membros em funções no Conselho Geral.----------------------------------------------------- O Conselho Geral manifestou o seu descontentamento pelo facto de este órgão não ter sido
devidamente dignificado aquando da comemoração do 60º aniversário da escola e lamentou o não
envolvimento de toda a comunidade vinculada à Escola Secundária D. Sancho I, nomeadamente todos os
antigos alunos e diretores ou elementos de direção, bem como todo o restante agrupamento e respetivos
órgãos, pois, apesar de a celebração se aplicar à escola sede, na opinião do Dr. Jorge Ferreira, sendo o
agrupamento o presente da mesma, deveria ter sido envolvido, numa perspetiva de integração, quer ao
nível dos seus alunos, quer ao nível das associações de pais e encarregados de educação. Ainda neste
âmbito, a Dra. Sofia Fernandes, vereadora do Plouro da Juventude, lamentou não ter sido convidada para
a comemoração em questão, quer na qualidade de conselheira deste órgão, quer na de vereadora, na
qual desenvolve múltiplas atividades com jovens da escola.--------------------------------------------------------------------No que diz respeito à ordem de trabalhos, foram aprovados por unanimidade os seguintes
documentos: “Aviso de abertura do procedimento concursal para o cargo de Diretor”, a publicar no Diário
da República, na página da escola e no Jornal de Notícias; “Regulamento do processo de Eleição do
Diretor do Agrupamento de Escolas D. Sancho I de Vila Nova de Famalicão”; “Requerimento para
admissão ao concurso para recrutamento e eleição do Diretor do agrupamento de Escolas D. Sancho I de
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Vila Nova de Famalicão”. Foi também aprovada a comissão designada pelo Conselho Geral, em
conformidade com o Artigo 5º do Regulamento do processo de Eleição do Diretor do Agrupamento de
Escolas D. Sancho I de Vila Nova de Famalicão, sendo esta constituida por Drª Luísa Andrade, Drª Isabel
Marques e Drª Natália Ferraz, em representação dos professores, Dr. Marco Magalhães, representante da
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, ficando esta representação em suspenso, dependendo da
recuperação de um problema de saúde, podendo este ser substituido pela Drª Sandra Ferreira para a
mesma representação e ainda pelo Sr. Henrique Ferreira, em representação dos pais e encarregados de
educação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, a conselheira Fátima Monteiro referiu que as obras na Escola EB1 de Louredo estavam com
um atraso e que o empreiteiro envolvido não cumpriu os prazos estabelecidos.-------------------------------------------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
Maria Luísa Andrade
_________________________________

A Secretária
Luísa Natália Ferraz
_______________________________
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