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Data da reunião: 20 de janeiro de 2014
Ordem de trabalhos:

1 – Tomada de posse dos membros eleitos pelos diferentes corpos eleitorais e nomeados pela
autarquia;
2 – Propostas para a designação/seleção dos rep0resentantes da comunidade local.
ASSUNTOS TRATADOS
A reunião iniciou-se com a saudação da presidente do Conselho Geral Transitório a todos os presentes e uma
explicação sucinta relacionada com a definição do Conselho Geral, a sua composição, as competências desse
órgão, periodicidade das reuniões, duração dos mandatos (4 anos para todos os membros, exceto os
representantes dos alunos, cuja duração do mandato é de dois anos), e a forma de designação dos
representantes da comunidade local.
Seguiu-se a tomada de posse dos elementos do Conselho Geral do AEAH, com a leitura do auto de posse e
assinatura do mesmo por parte de todos os membros eleitos e designados, com a exceção de um elemento
designado pela autarquia cuja ausência foi devidamente justificada.
No cumprimento do segundo ponto da ordem de trabalhos, e após um debate acerca da forma de proceder
para a seleção das entidades a cooptar, os conselheiros aprovaram os seguintes critérios para a escolha das
entidades: conhecimento/proximidade do contexto educativo, existência ou perspetiva de protocolos de
parceria, correlação com os percursos educativos dos alunos, abrangência da ação/atividade da entidade e mais
valia real da entidade na resposta aos problemas do agrupamento (insucesso, índices de indisciplina/violência,
défice de enquadramento familiar, défice de respostas para os alunos mais bem sucedidos).
Seguiu-se um elencar de diferentes entidades e a votação dos presentes, em resultado da qual ficou decidido o
seguinte:
•

Serão contactadas a Escola Superior de Educação/Instituto politécnico do Porto, a União das Instituições
Privadas de Solidariedade Social do Porto e a Sogrape, a fim de indicarem um representante para o
Conselho Geral AEAH, quadriénio 2013/2014-016/2017;

•

Ficaram, ainda, como suplentes em caso de recusa ou falta de resposta das anteriores entidades: a
Universidade Católica do Porto, em 1º lugar, e a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, em 2º
lugar, em substituição da ESSE-IPP; a Fundação de Serralves, em 1º lugar, e a Casa da Música, em 2º
lugar, em substituição das outras duas entidades.
A Presidente do CGT,
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