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CONSELHO GERAL 
 

Síntese da 15ª reunião realizada no dia 12 de dezembro de 2018 
 
 
 

Ordem de trabalhos 
 

 PONTO UM: TOMADA DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO GERAL 

• Tomaram posse Maria Moura da Luz, José Carlos Bolotinha e Rodrigo Méren, representante dos alunos) e 

representantes dos pais e encarregados de educação, respetivamente; 

• Os conselheiros efetuaram o preenchimento do termo de posse. 

 

PONTO DOIS: INFORMAÇÕES 
 

•  A diretora informou os conselheiros no que respeita: 

o à preparação do presente ano letivo, nomeadamente quanto ao crédito de horas, ao número de 

turmas, ao projeto piloto do estudo do Mandarim e aos recursos adicionais TEIP; 

o à renovação de contratos dos técnicos especializados com funções, quer de formação quer para 

outras; 

o às turmas com um número de alunos NEE superior a dois apresentadas e aprovadas em Conselho 

Pedagógico; 

o à obrigatoriedade das cadernetas para os alunos dos 10º e 11º anos; a utilização das mesmas, no 

12º ano, fica ao critério dos alunos e pais; 

o à melhoria, conservação e manutenção da escola secundária: divisão da sala A3, criando-se, assim, 

uma sala de trabalho para o Departamento de Português; arranjo do auditório (cadeiras e chão); 

melhorias no bar, no restaurante pedagógico e cozinha; aquisição de uma máquina de lavar loiça 

industrial para a cozinha, bem como um armário congelador; aquisição de uma estufa para o 

laboratório de biologia e dois frigoríficos pequenos (laboratório de biologia e pavilhão Laura 

Ayres); encontra-se em processo a aquisição os seguintes equipamentos: Fiambreira, Tosteira / 

grelhador, Armário Conservador, (bufete); Robot Cozinha, Varinha Mágica Industrial, Varinha 

Mágica Adaptável, Armário Congelador, Desidratador, Microondas, MonoLume, Fritadeira Elétrica 

8L, Caçarolas várias, Fervedor, Frigideiras, Assadeiras, Formas de Bolo várias, Panelas várias 

(cozinha / cursos restauração); arranjos ao nível do sistema elétrico; limpeza de coberturas e 

algerozes; 

o ao programa PAMITE: foram adquiridos computadores, tablets, projetores e telas, equipamento 

tecnológico específico, material de programação e robótica, equipamento tecnológico para 

fotografia, multimédia e cineciência; 
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o à elaboração de um relatório exaustivo sobre o estado das instalações e equipamentos da Escola 

Secundária, o qual foi entregue à DGESTE e à senhora vereadora com o pelouro da educação; 

o ao projeto Erasmus+, “Minds On, Hands On, Goês On”, iniciado em 2017-2018, realizou-se, na 

primeira semana de novembro, a quarta mobilidade. Esta decorreu no nosso agrupamento. 

Recebemos 17 alunos das quatro escolas parceiras (Bulgária, Estónia, Eslovénia e Turquia) que 

ficaram alojados em famílias de alunos portugueses e o programa foi um sucesso. 

o a uma parceria estratégica Erasmus+ que a Escola Secundária Drª Laura Ayres iniciou com escolas 

de Itália, Finlândia, República Checa e Turquia e que vai envolver professores e alunos das 

disciplinas de matemática A e física do ensino secundário (10º B, 11º B e 12º A); a primeira visita 

realiza-se em março, na nossa escola; 

o ao facto do Agrupamento estar, neste momento, a desenvolver o processo de conceção e 

planificação do novo Plano de Melhoria TEIP, para o triénio 2018 /2021;  

o à oferta de 25 cabazes de Natal a 25 famílias carenciadas da comunidade. 

 

PONTO TRÊS: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE 

• Foi designada a comissão permanente do conselho geral, com a seguinte composição: 

o Teresa Carvalho e Eduardo Naia, representantes do pessoal docente; 

o Maria João, representante do pessoal não docente; 

o Nelson Sousa, representante dos pais e encarregados de educação; 

o Maria Luz, representante dos alunos;  

o Dora Assunção, representante do município;  

o Francisca Sousa, representante da comunidade local. 

• No próximo ano civil, de acordo com cronograma a estipular, a comissão permanente irá reunir no sentido de 

dar cumprimento às competências que lhe estão atribuídas no regimento do órgão, no que concerne ao 

procedimento concursal para a eleição do diretor. 

 

PONTO QUATRO: DEFINIÇÃO DAS LINHAS ORIENTADORAS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2018   
 

• Foi aprovado o documento das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2018, 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 12 de dezembro de 2018 as linhas orientadoras para 

a elaboração do orçamento do ano económico de 2019. 

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.  
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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. 

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 CINCO: OUTROS ASSUNTOS 

 

• A diretora irá mudar de escalão em agosto de 2019 e o conselho geral decidiu enviar à DGAE a 

avaliação realizada em 2014. 

 

 

Quarteira, 12 de dezembro de 2018 

                        O Conselho Geral 


