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CONSELHO GERAL 
 

Síntese da 5ª reunião realizada no dia 9 de fevereiro de 2017 
 
 
 

Ordem de trabalhos 
 

PONTO UM: TOMADA DE POSSE DE UM REPRESENTANTE DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NO 

CONSELHO GERAL 
 

•  Tomou posse Mário Ribeiro, representante dos pais e encarregados de educação no conselho geral do 

agrupamento de escolas Dr.ª Laura Ayres. 

 

PONTO DOIS: INFORMAÇÕES 
 

•  A presidente do conselho geral referiu que recebeu, dos serviços de administração escolar, um requerimento de 

uma encarregada de educação e enviou ofício à mesma (não tendo para o efeito designado um relator), uma vez 

que não estão atribuídas competências ao órgão que permitam dar resposta ao assunto apresentado no 

requerimento. 

• A diretora informou os conselheiros acerca do crédito de horas disponível para o desempenho de cargos de 

orientação e supervisão pedagógica, assessorias autorizadas pelo conselho geral e promoção do sucesso educativo, 

da situação das turmas, do número de alunos inscritos na disciplina de mandarim, em regime curricular e 

extracurricular e dos recursos adicionais TEIP necessário à manutenção, em funcionamento, do GAAF e ao plano de 

melhoria do 1º ciclo.  

• A diretora, informou, ainda que: 

- foram reconduzidos para o ano letivo de 2016-2017 vinte docentes com contratos a termo em 2015-2016;  

- todos os Técnicos dos Cursas Profissionais, Vocacionados e do GAAF foram colocadas no dia 1 de setembro; a 

técnica de Intervenção Local do PIEF foi colocada, também, em setembro; 

- foi solicitado à autarquia a colocação de um monobloco climatizado na Escola Básica dos 2º e 3º ciclos, para 

funcionar como sala de aula, uma vez que as 23 turmas da escola não poderiam funcionar sem o mesmo. Esta 

decisão teve que ser tomada por causa da necessidade de aceitar 4 alunos transferidos do Agrupamento D. Dinis, o 

que motivou a abertura de mais uma turma de 5º ano; 

- acrescem à rede escolar aprovada em agosto, (1) meia turma no 10º ano do Curso Científico- Humanísticos de 

Ciências e Tecnologias, que funciona em conjunto com a turma do Curso Ciências Socioeconómicas; (2) autorizada, 

no dia 28 de outubro, a constituição de uma nova turma mista no 1ºCiclo (1º e 2º anos), minorando assim a situação 

das restantes turmas, a funcionar na escola básica da Fonte Santa; (3) autorizada, a 16 de novembro, o 

funcionamento de um grupo de alunos de Física e Química A, repetentes, com recurso ao crédito de horas do 

agrupamento; 

- foi realizada, pela IGEC, a atividade inspetiva OAL (Organização do Ano Letivo) – Fase II, cujo o relatório final não 

apresenta qualquer inconformidade ou recomendação de alteração à escola; 

 - no que diz respeito à melhoria, conservação e manutenção da escola secundária, 

i. foram colocados quadros novos nas salas de aula que ainda tinham os quadros originais; 
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ii. foram arranjadas 8 casas de banho (blocos A, B, C, e F); 

iii. foi renovado o seguinte equipamento da cozinha: ilha do fogão, máquina de lavar loiça e arca congeladora 

vertical; 

iv. foi colocada uma hotte no bufete; 

v. foram feitos arranjos ao nível do sistema elétrico; 

- estão em fase de substituição os computadores das salas das escolas básicas do 1º ciclo de Quarteira e 

Abelheira e todas as salas destas escolas foram dotadas com projetor de vídeo; 

- considerando a exposição feita pelo agrupamento à autarquia, sobre algumas situações que necessitam de 

intervenção urgente e para as quais não temos capacidade financeira, resposta foi a melhor e estamos, neste 

momento, a tratar com a Divisão de Educação, as seguintes melhorias na Escola Secundária Drª Laura Ayres: 

limpeza de todas as coberturas e aljeirozes; arranjo dos candeeiros das zonas exteriores da escola; montagem de 

painel solar para aquecimento de águas, em substituição da caldeira a gás que se encontra inoperacional. 

• A coordenadora do TEIP informou que no dia 8 de fevereiro realizou-se a reunião número 5 do TEIP que teve como 

ponto único o balanço do trabalho realizado no 1º período no âmbito de cada uma das ações do plano de melhoria 

do agrupamento e na qual estiveram presentes a diretora e a subdiretora do agrupamento, a coordenadora do 

TEIP, os coordenadores das ações, o GAAF, o SPO e o coordenador da comissão de supervisão disciplinar; fez o 

ponto da situação no que diz respeito ao cumprimento das metas estabelecidas, e no que se refere ao domínio 

“Sucesso escolar na avaliação interna”, seria cumprida apenas a submeta 1 no ensino secundário. No que respeita à 

interrupção precoce do percurso escolar as metas são cumpridas no 2º ciclo e no ensino secundário. Quanto à 

indisciplina, a meta é atingida.  
 

PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DO PROJETO EDUCATIVO DO ANO LETIVO 2015/2016 
 

• O conselho geral deu um parecer positivo ao relatório anual do Projeto Educativo referente ao ano letivo 

2015/2016, tendo considerado que o mesmo reflete de uma forma objetiva o grau de consecução das metas 

definidas nas diferentes dimensões. 

• O conselho geral recomenda que o conselho pedagógico tenha em consideração, na elaboração do próximo projeto 

educativo, as recomendações e as conclusões expressas nos relatórios de avaliação produzidos. 
 

PONTO QUATRO: ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO PERIÓDICO 
DO 1º PERÍODO 
 

• Foi analisado e aprovado o plano anual e plurianual de atividades do agrupamento. 

• Foi analisado o relatório periódico do 1º período do plano anual de atividades, apresentado pela diretora, 

professora Conceição Bernardes, destacando-se o seguinte:  

i) A análise estatística apresentada tem por base apenas os dados introduzidos na plataforma “INOVAR 

PAA”; 

ii) A maior parte das atividades enquadra-se nas áreas de Intervenção seguintes: Relações 

Escola/Comunidade, Resultados Sociais e Resultados Escolares; 

iii) Foram propostas na plataforma INOVAR um total de 339 atividades; 

iv) Verifica-se que os “Resultados Escolares”, os “Resultados Sociais” e a “Relação Escola/Comunidade” são 

as dimensões do projeto educativo mais representadas; 

v) A quase totalidade das atividades propostas destina-se aos alunos, sendo que um número significativo 

alarga o seu público-alvo aos docentes, pessoal não docente e encarregados de educação; 
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vi) Os alunos dos Cursos de Educação e Formação (CEFs) e os alunos dos Cursos Vocacionais (VOC) são os 

que têm menos atividades; os alunos dos 9º, 10º, 11º e 12º anos são os que têm mais atividades; 

vii) Verifica-se que a maioria das atividades se insere nas categorias de visitas de estudo, atividades de 

convívio/comemoração e atividades desportivas; seguem-se as atividades de exposição/mostra, 

projetos em parceria com entidades externas e projetos/clubes internos; 

viii)  Os departamentos de Educação Física e Desporto Escolar, do Pré-Escolar e do 1ºCiclo são as estruturas 

com maior número de atividades propostas; segue-se o grupo de ensino especial; 

ix) Do total de 339 atividades propostas, mais de 240 estão calendarizadas para o 1º ou 2º períodos; 

x) No final do 1º período, cerca de 30% das atividades propostas já tinham sido realizadas e avaliadas pelos 

seus proponentes. 

• O conselho geral deu um parecer favorável ao relatório periódico do 1º período do plano anual de atividades. 
 

PONTO CINCO: DEFINIÇÃO DAS LINHAS ORIENTADORAS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 

2017 

• Foi aprovado o documento das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2017, a saber: 

“Com o presente documento o Conselho Geral vem dar cumprimento ao estabelecido na alínea h) do n.º 1 

do artigo 13º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-

Lei nº 137/2012, de 2 de julho.  

Tendo em conta, os princípios que orientam a formação dos alunos e toda a atividade no agrupamento, as 

especificidades da comunidade e a valorização do espaço escolar em termos educacionais e de espaço 

físico, o Conselho Geral definiu, na sua reunião do dia 9 de fevereiro de 2017 as linhas orientadoras para a 

elaboração do orçamento do ano económico de 2017. 

Na definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento deve ser tida em conta a situação 

económica e social atual, bem como as restrições orçamentais e a reduzida geração de receitas próprias, 

enquanto fatores condicionantes e limitativos da autonomia financeira do agrupamento.  

Torna-se fundamental encontrar contributos para que o planeamento e execução orçamental possam 

responder de modo eficiente às exigências que se colocam face às despesas correntes e apoiar de forma 

efetiva as expetativas da comunidade educativa no sentido de minorar as reais desigualdades existentes no 

seu meio. 

Assim, na elaboração do orçamento do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, o conselho 

administrativo deverá ter como referência as despesas realizadas no ano anterior nos diferentes blocos 

constituintes do orçamento e considerar as linhas de orientação que a seguir se enumeram. 

1. Afetar, prioritariamente, os recursos orçamentais às despesas obrigatórias.  

2. Estabelecer medidas, no âmbito da ação social escolar, dirigidas a novos casos de alunos carenciados, no 

sentido de usufruírem de condições favoráveis do refeitório e/ou do bufete. 

3. Garantir o funcionamento da Unidade de Ensino Estruturado-Multideficiência. 

4. Consignar as verbas necessárias à implementação do projeto educativo, do projeto curricular do 

agrupamento e das atividades previstas nos planos anual e plurianual de atividades.  

5. Afetar verbas destinadas à aquisição e manutenção de equipamentos e materiais essenciais ao 

funcionamento das atividades letivas e ainda ao bom desempenho dos diversos serviços do Agrupamento, 

de modo a assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho da comunidade escolar. 
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6. Dar continuidade à manutenção, requalificação e recuperação de espaços, instalações e equipamentos 

tendo em vista a promoção de condições de ensino/aprendizagem, conforto e segurança que proporcionem 

uma escola de sucesso. 

7. Dar continuidade às medidas de combate ao desperdício, de poupança de energia e que prossigam os 

objetivos de redução, reutilização e reciclagem. 

8. Possibilitar a formação efetiva, sempre que possível nas instalações do Agrupamento, dos funcionários e 

professores, através de recursos humanos existentes. 

9. Celebrar protocolos com entidades externas, acautelando-se sempre o interesse público. 

10. Dar continuidade ao autofinanciamento para os projetos de desenvolvimento educativo, recorrendo, 

designadamente, à comparticipação da autarquia local e de outras entidades públicas e privadas.” 

 

PONTO SEIS: OUTROS ASSUNTOS 
 

• O conselho geral ratificou, a pedido da diretora, o gozo de seis dias de férias em janeiro. 

• A presidente do conselho geral apresentou um resumo do despacho n.º 436-A/2017, de 6 de janeiro, relativo ao 

orçamento participativo das escolas e no qual são atribuídas competências ao conselho geral. 

• Em sede de reunião do conselho administrativo foi decidido, por unanimidade, acrescer ao montante atribuído, 250 

euros para a EB 2,3 e 428 euros para a escola secundária. 

• O conselho geral nomeia para a comissão eleitoral da escola EB 2,3 a professora Isolda Costa e para a escola 

secundária Dr.ª Laura Ayres, a professora Dalila Vaz. Ficou decidido que os alunos da comissão eleitoral serão 

nomeados após a apresentação das propostas, mediante a realização de assembleias, em cada uma das escolas. 

 

 

 

Quarteira, 13 de fevereiro de 2017 

                        O Conselho Geral 


