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Memorando Conselho Geral – 21 setembro 

 

 

             

O conselho geral reuniu em 21 de setembro de 2022 tendo cumprido a seguinte ordem de 

trabalhos: 

Ponto um: Informações;  

 Ponto dois: Inicio do ano letivo 2022/2023;  

Ponto três: Protocolos; 

Ponto quatro: Critérios de avaliação da diretora; 

Ponto cinco: Outros assuntos. 

No ponto um foi feito o ponto de situação relativamente ao processo de eleição do Conselho 

Geral 2022/2026, tendo a presidente referido que se realizaram em 7 de setembro e 8 de 

setembro, respetivamente, as reuniões com o pessoal docente e com o pessoal não docente, 

de acordo com o previsto no Regulamento Interno. O prazo para apresentação de listas dos 

representantes do pessoal docente do pessoal não docente decorre até ao próximo dia 23 de 

setembro, estando as eleições agendas para o dia 12 de outubro.  

A Diretora informou que o início do ano letivo decorreu com normalidade, estando 

colocados praticamente todos os professores e apenas estão a faltar alguns professores que 

apresentaram atestado médico, mas estão em vias de substituição. 

Relativamente ao ponto dois, o Conselho Geral aprovou a alteração de horário de 

funcionamento no 1º ciclo, que altera o horário do almoço e do intervalo da tarde. 

O Conselho Geral deu o seu aval à proposta da Diretora, Severina Fontes, para nomear como 

assessores da direção, a professora Marta Pereira, para a área de informática e plano digital, 

o professor Rui Sousa, para apoio à plataforma INOVAR e o professor Manuel Gonçalves, 

para apoio na área pedagógica. 

Foram reportados alguns constrangimentos na utilização dos novos cartões de estudante 

através da Plataforma SIGA, tendo sido referido que os mesmos estão a ser resolvidos, 

relembrando-se a necessidade de os cartões serem ativados antes de serem utilizados. 

A Diretora manifestou a sua preocupação por não ter sido ainda aberta a candidatura para o 

apoio financeiro aos cursos profissionais, prevendo dificuldade, parte de algumas famílias, 
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para suportarem, para já, os custos dos transportes e alimentação. O tema foi debatido, foi 

solicitada colaboração à Camara Municipal, que manifestou abertura para colaborar, dentro 

das suas possibilidades. Para as situações mais difíceis foi sugerido pedir apoio junto dos 

serviços de Ação Social do Município.  

No ponto três foi confirmado que o Agrupamento apresentou candidatura ao Centro 

Tecnológico de Especialização de informática (CTE) e, nesse âmbito, foram estabelecidos 

protocolos de cooperação com as escolas e Agrupamentos do concelho de Santo Tirso, com 

a Autarquia e Juntas de Freguesias e com instituições do ensino superior. Foram 

estabelecidos protocolos com o Instituto Politécnico de Bragança, Instituto politécnico do 

Porto, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Os referidos protocolos mereceram a aprovação do 

Conselho Geral. 

Na candidatura apresentada, foi indicado que a sede do Centro Tenológico será a escola Sede 

do Agrupamento. O Conselho Geral agradece a todos os que se empenharam na 

concretização do projeto de candidatura. 

No ponto quatro, de acordo com o previsto na Portaria nº266/2012, de 30 de agosto, foram 

aprovados os critérios para avaliação da componente interna da avaliação do desempenho da 

Diretora. 

Dando continuidade aos trabalhos, no ponto cinco, procedeu-se à análise dos resultados do 

aproveitamento dos alunos dos cursos profissionais, tendo sido considerados, globalmente, 

satisfatórios. No décimo ano foram concluídos todos os módulos, e no 11º e 12º anos há 

situações pontuais de alunos com módulos em atraso, registando-se ainda a possibilidade de 

os alunos recuperarem. 

Procedeu-se à apreciação dos resultados das candidaturas ao Ensino Superior, constatando-

se que das 147 candidaturas apresentadas pelos alunos do Agrupamento, apenas 24 não 

obtiveram colocação, o que corresponde a uma percentagem de colocações de 84%. As 

colocações são diversificadas por curso e universidades. Os alunos podem ainda candidatar-

se à 2ª fase até 23 de setembro. 

A Diretora informou que no ano letivo que terminou, o aluno Gonçalo Certo, a frequentar 

este ano letivo a turma 12 C, na escola secundária, participou nas Olimpíadas internacionais 

de Geologia com mais quatro alunos de Portugal e ganhou a medalha de ouro. O Conselho 

Geral parabeniza o aluno pelo empenho e resultado alcançado e reconhece o bom trabalho 

realizado no agrupamento.   
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A terminar, a Presidente do Conselho Geral agradeceu a participação e contributo de cada 

um dos Conselheiro neste órgão. 

 


