
REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

Ano letivo: 2021/2022

Convocatória nº: 115

Data da reunião: 14/03/2022

Hora da reunião: 19:00

Modalidade/local: realizada presencialmente, na Escola Secundária Gaia Nascente

Ordem de trabalhos:

1. Análise e aprovação da ata da reunião do Conselho Geral de 28 de dezembro de 2021;

2. Informações;

3. Aprovação da composição das mesas de voto para o ato eleitoral a realizar, no dia 24 de março, no

âmbito do Orçamento Participativo das Escolas (OPE);

4. Análise da proposta de decisão do recurso interposto no âmbito do procedimento disciplinar

instaurado ao aluno Paulo Sérgio Fontes Oliveira e respetiva deliberação;

5. Segurança em contexto escolar e medidas de controlo da entrada e saída das escolas do

agrupamento;

6. Manutenção dos equipamentos de combate a incêndio existentes nas escolas do agrupamento;

7. Formação dos assistentes operacionais;

8. Aprovação do mapa de férias do Diretor;

9. Outros assuntos.

Minuta da ata n.º 2

1. Análise e aprovação da ata da reunião do Conselho Geral de 28 de dezembro de 2021:

A ata da reunião do dia 28 de dezembro foi aprovada por unanimidade.

2. Informações:

Os dois recursos interpostos no âmbito da Avaliação de Desempenho Docente (ADD) já  foram

objeto de decisão.
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Nos dias 24 e 25 de fevereiro decorreu a Presidência Aberta do município nas freguesias de Avintes

e de Oliveira do Douro, respetivamente.

3. Aprovação da composição das mesas de voto para o ato eleitoral a realizar, no dia 24 de março, no
âmbito do Orçamento Participativo das Escolas (OPE):

Foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada (vd. anexo).

4. Análise da proposta de decisão do recurso interposto no âmbito do procedimento disciplinar
instaurado ao aluno Paulo Sérgio Fontes Oliveira e respetiva deliberação:

Após esclarecimentos sobre o processo, foi aprovada a proposta, sem votos contra, com uma

abstenção e dezanove votos a favor.

5. Segurança em contexto escolar e medidas de controlo da entrada e saída das escolas do
agrupamento:

Foram elencadas algumas medidas para controlar as entradas e saídas da Escola sede – realçou-se

a obrigatoriedade do uso do cartão do aluno para acesso à escola e de forma permitir o controlo

das entradas e saídas. Os encarregados de educação irão ser alertados sobre o assunto.

6. Manutenção dos equipamentos de combate a incêndio existentes nas escolas do agrupamento:

Apesar da existência do plano de segurança e dos sistemas de combate a incêndio se encontrarem

ativos, referiu-se que as mangueiras podem necessitar de revisão, situação a ser revista.

7. Formação dos assistentes operacionais:

Foi de entendimento geral que o plano de formação do Pessoal Não Docente deve privilegiar a

abordagem de temáticas cujo conhecimento tem sido cada vez mais requerido no dia-a-dia das

escolas (como o acompanhamento de alunos com necessidades educativas especiais, a mediação e

gestão de conflitos, entre outras).

8. Aprovação do mapa de férias do Diretor:
Foi aprovado por unanimidade o mapa de férias do Diretor.
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9. Outros assuntos:

O Presidente do Conselho Geral expôs a necessidade de uma reunião extraordinária (presencial)

para dia 28/03/2022 pelas 19h00 para aprovação do relatório de contas de gerência.

O Presidente do Conselho Geral apresentou uma proposta para a marcação da reunião do

Conselho Geral do terceiro trimestre, ficando esta agendada para o dia 29 de julho de 2022, pelas

19 horas, caso não seja possível realizar em data anterior.

Abílio Peixoto

O secretário

Nuno Monteiro

O presidente do Conselho Geral
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS 2022 (OPE)

Composição das mesas de voto

Escola Básica Adriano Correia de Oliveira

Efetivos Suplentes

Martim Santos n.º 19, 9º F Beatriz Magalhães nº 3, 9º F

Rui Lopes n.º 20, 8º I Gonçalo Neves nº 6 , 8ºI

Profª Laura Guerra Profª Armanda Machado

Escola Básica Anes de Cernache

Efetivos Suplentes

Tomás Leite nº 20, 9ºB Joana Silva nº11, 9º B

Luana Vieira nº 18, 8º B Rodrigo Cruz nº17, 8ºB

Prof.ª Alzira Cunha Prof:ª Isabel Bernardo

Escola Secundária Gaia Nascente

Efetivos Suplentes

Guilherme Rangel, n.º 4, 12ºD Pedro Gomes n.º 7, 12ºD

Ana Rita Rocha n.º 2, 12ºB Maria João Santos n.º 10, 12ºB

Prof. João Carlos Silva Profª Gilda Krizan

Oliveira do Douro, 3 de março de 2022

agrupamento de escolas

Gaia Nascente
Rua do Freixieiro
4430 - 419 Vila Nova de Gaia

Tel: 227 823 119
Fax: 227 834 735

Correio eletrónico: geral@aegaianascente.pt
Página digital: https://www.aegaianascente.pt/


