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ATA Nº 24 

 

Aos dezasseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta 

minutos, reuniu, na Sala dos Professores da Sede do Agrupamento, o Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas de Corga do Lobão, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------- 

Ponto um – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; ------------------------------------------------- 

Ponto dois – Tomada de posse dos representantes do pessoal docente, não docente, pais e 

encarregados de educação e dos alunos; ------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três – Apreciação e votação da proposta de carta de missão do diretor, conforme o artigo 

6º pontos 1,2 e 6 da Portaria nº 266/2012 de 30 de agosto; -------------------------------------------------- 

Ponto quatro – Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2014; ----- 

Ponto cinco – Outros assuntos de interesse.--------------------------------------------------------------------- 

O presidente do conselho geral deu início à reunião, dando a conhecer a justificação para a 

ausência da docente Raquel Maria Cirne Marques e Andreia Santos, representante da Câmara 

Municipal da Feria, tendo a mesma sido aceite pelo Conselho. Além destes elementos, estiveram 

ainda ausentes o presidente da junta de freguesia de Gião, Manuel Joaquim Baptista Cardoso, a 

representante da Obra de Frei Gil, Maria Ribeiro dos Santos, a representante do Grupo Patrícios, 

S.A, Ana Rita Patrício e o representante dos alunos, João Bastos Silva, que não indicaram o 

motivo pela não comparência.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Dando cumprimento à ordem de trabalhos, foi lida a ata da reunião anterior e aprovada por 

maioria, registando-se seis abstenções dos novos elementos eleitos.-------------------------------------- 

De seguida, o Presidente, Rui Lages, apresentou os novos membros no Conselho Geral que, de 

imediato tomaram posse: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Representante de docentes: Cristina de Jesus Martins Rodrigues; --------------------------------------- 

- Representante de encarregados de educação: José Luís dos Santos Gomes, Paulo Joaquim 

Baptista Oliveira, Jorge Joaquim Silva Ferreira Santos e Rosa Maria Alves Pinho. -------------------- 

Quanto ao ponto três, o presidente pediu ao diretor, Manuel Couto, para fazer uma breve 

explicação relativamente à carta de missão e projeto de intervenção apresentada no conselho 
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(documentos 1 e 2). O diretor fez uso da palavra e começou por informar que a sua carta de 

missão tinha como base sete compromissos, que foram lidas e explicados aos membros 

presentes. De seguida, informou que todos os objetivos e metas definidas na carta de missão e 

projeto de intervenção, para o quadriénio 2013/2017, estavam em consonância com o projeto 

educativo e o contrato de autonomia, já aprovado e assinado pelas entidades implicadas. --------- 

Findo todos os esclarecimentos abriu-se o período de debate. Dado não haver dúvidas, passou-

se à votação dos referidos documentos, tendo sido aprovados por unanimidade. ---------------------- 

No que concerne o ponto quatro, o diretor tomou novamente a palavra e sugeriu algumas linhas 

orientadoras para a elaboração do orçamento para o ano 2014 (doc. 3). --------------------------------- 

Depois de expostas e explicadas, abriu-se o período de debate. Relativamente à alínea d), ou 

seja, medidas de poupança de energia, os representantes de pais e encarregados de educação 

apresentaram algumas sugestões: a colocação de lâmpadas económicas e a abertura dos 

estores das salas de aula, evitando assim o recurso ao uso de energia elétrica e permitindo o 

aquecimento das mesmas. No que diz respeito aos radiadores, e até que seja possível a 

reparação de todos eles, foi sugerido retirá-los das salas mais expostas ao sol e serem 

recolocados nas salas mais frias. Findas as sugestões sobre o assunto, procedeu-se à votação 

do documento em causa, tendo este sido aprovado por unanimidade.------------------------------------- 

Por último, outros assuntos de interesse, a representante de pessoal não docente, Generosa 

Oliveira, fez uso da palavra para perguntar ao diretor quando estaria prevista a afixação das 

pautas e a entrega das fichas de avaliação aos encarregados de educação. O diretor começou 

por informar que, no dia dezoito de dezembro, iriam ser realizadas, na sede do agrupamento, as 

provas de avaliação de conhecimentos e capacidades, componente comum, dos docentes, o que 

levará a uma afixação um pouco mais tardia do que habitual, recaindo esta no dia vinte sete de 

dezembro e a entrega das avaliações a partir do dia nove de janeiro do ano 2014.-------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, composta por 

duas páginas, rubricadas e numeradas de uma a dois, a qual foi lida, aprovada por unanimidade 

e assinada e pelo presidente e por mim que a secretariei. ---------------------------------------------------- 

 

Visto em ______/______/_____ 

O presidente do conselho geral                                                         A secretária 

 

Rui Lages                                                                                          Generosa Oliveira 


