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Ordem de Trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Tomada de posse dos membros representantes das três instituições cooptadas como
representantes da comunidade local;---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Eleição do Presidente do Conselho Geral para o quadriénio 2013-2017;---------------------------------------------------------• Ato de tomada de posse do Presidente do Conselho Geral.---------------------------------------------Ponto três: Aprovação do Cronograma das Ações do Conselho Geral para o quadriénio 2017-2021;-------------------Ponto quatro: Aprovação do Projeto Educativo do Agrupamento;-----------------------------------------------------------Ponto cinco: Aprovação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento;---------------------------------------------------Ponto seis: Aprovação do Regulamento Interno do Agrupamento;-----------------------------------------------------------Ponto sete: Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do Agrupamento;----------------------------------------• Ano civil 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto oito: Outros assuntos de interesse;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------• Discussão e aprovação da agenda das reuniões do Conselho Geral para o ano letivo---------

A

-----------------------------2017-2018;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Discussão e aprovação do escalonamento dos secretários das reuniões do Conselho Geral-----------------------------para o ano letivo 2017-2018;-----------------------------------------------------------------------------------------------------• Próxima reunião do Conselho Geral.------------------------------------------------------------------

PI

Assuntos tratados:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dando cumprimento à ordem de trbalhos, a reunião teve início com a apresentação dos elementos das
instituições cooptadas como representantes da Comunidade Local. Assim, foram empossados Roberto Paulo
Nunes da Costa, representante dos BVL - Bombeiros Voluntários de Lousada e Antónia Maria Ribeiro da Silva,
representante da ACIP – Cooperativa de Intervenção Psico-Social. A representante da CPCJ - Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Lousada, Vera Luísa Coelho dos Reis, não tomou posse devido à sua ausência

Ó

devidamente justificada, por tal, tomará posse na primeira reunião em que esteja presente. Tomaram ainda
posse a representante do Município, Cristina Maria da Silva Mendes Moreira e a representante dos Alunos, Ana
Sofia Pacheco da Silva. Os outros dois representantes do Município, António Augusto dos Reis Silva e Eduardo
António Sousa e Castro Taveira, faltaram também com justificação e tomarão posse na primeira reunião em que

C

estiverem presentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto dois, o Presidente do Conselho Geral informou os presentes que nos termos

do Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, qualquer elemento pode ser eleito para este cargo, à exceção da

representante dos alunos e da Diretora. De seguida e dando cumprimento ao estipulado no Regulamento Interno
do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca, procedeu-se à eleição do Presidente do Conselho Geral por voto
secreto, universal e presencial, tendo sido selada a urna e distribuído um boletim de voto a cada um dos

conselheiros presentes na reunião. Após contagem dos votos, foi eleito por unanimidade dos presentes,
Presidente do Conselho Geral para o Quadriénio 2017-2021, com dezasseis votos a favor, o docente Manuel
Alberto Quinteiro Morais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dando seguimento ao ponto anterior, foi lido e assinado o Auto de Tomada de Posse do Presidente do
Conselho Geral pelo Docente eleito, Manuel Alberto Quinteiro Morais.-----------------------------------------------------------O Presidente eleito continuou com a reunião, agora no ponto três, no qual depois de analisado, foi
aprovado por unanimidade o Cronograma das Ações do Conselho Geral para o quadriénio 2017-2021.----------------
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-------De seguida, no ponto quatro da ordem de trabalhos, o Presidente passou a palavra à Diretora que fez uma
apresentação do Projeto Educativo dando relevo às áreas consideradas prioritárias de intervenção (insucesso
educativo, abandono escolar, comportamento e disciplina e projeção do agrupamento) referindo a necessidade
do envolvimento de todos para levar a cabo, com sucesso, este projeto. A Diretora partilhou com os presentes a
preocupação com a subida do abandono escolar precoce no ensino secundário particularmente nos curos
profissionais e com a dificuldade acrescida do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca que, para alcançar os
mesmos objetivos que as escolas situadas em meios mais favorecidos, têm que trabalhar muito mais dadas as
dificuldades do meio. Após a apresentação da Diretora, foram tecidas algumas considerações por parte dos
conselheiros e propostas pequenas alterações que foram votadas e aprovadas por unanimidade. Por fim,
procedeu-se à votação do documento o qual foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------No que concerne ao ponto cinco, a Diretora do Agrupamento apresentou o Plano Anual de Atividades dando
especial destaque aos seus princípios, objetivos e linhas orientadoras, salientando ainda que todas as atividades
que o constituem têm sempre em conta a consecução dos objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento.

A

Referiu também que a DGEstE se propões atribuir dez euros e vinte euros respetivamente aos alunos com escalão
B ou a da Ação Social Escolar para fazer face às despesas com as visitas de estudo destes alunos. Este ano letivo,
estas verbas são também atribuídas aos alunos do 1º ciclo. Após esta apresentação o plano foi aprovado por
unanimidade dos presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PI

-------No que diz respeito ao ponto seis, foi apesentado o Regulamento Interno do Agrupamento, que após análise
foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto sete, foram apreciadas e aprovadas por unanimidade as Linhas Orientadoras para a
elaboração do Orçamento do Agrupamento relativo ao ano civil de 2018.--------------------------------------------------------O Presidente do Conselho Geral referiu que todos os documentos aprovados na presente reunião seguiriam

Ó

em anexo à ata.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No último ponto da ordem de trabalhos, foram aprovados por unanimidade, a agenda das reuniões e o
escalonamento dos secretários das reuniões do Conselho Geral para o ano letivo 2017-2018.--------------------------------Segundo a agenda aprovada, foi marcada a próxima reunião para o dia vinte e seis de fevereiro de dois mil
e dezoito, pelas dezoito horas e trinta minutos, na Escola-sede do Agrupamento.----------------------------------------

C

-------E nada mais havendo a tratar deu-se por terminada a reunião.------------------------------------------------------Assinaturas:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Reunião: Manuel Alberto Quinteiro Morais ________________________________________
Secretário: Hélder José Gabriel Cimodera ________________________________________
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