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CONSELHO GERAL 
 

Síntese da 11ª reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2017 
 
 
 

Ordem de trabalhos 
 

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

• Tomaram posse Célia Carneiro (representante do pessoal docente), Ionela Chiperi (representante dos alunos), 

Sónia Neves (representante da autarquia) e Francisca Sousa (representante da comunidade, nomeadamente 

da Associação de empresários de Quarteira-Vilamoura);  

• 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 à rede escolar aprovada; 

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; 

o à melhoria, conservação e manutenção da escola secundária (adjudicação de um contrato com a 

Nautilus para mobiliário (cadeiras, cacifos e mesas); arranjo de casas de banho; melhorias no bar, 

no restaurante pedagógico e cozinha; aquisição de uma máquina de lavar loiça industrial para o 

bufete; arranjos ao nível do sistema elétrico; aquisição de projetores e telas; limpeza de coberturas 

e algerozes; 

o ao programa PAMITE: está em processo de adjudicação de: 53 CPUs, 50 monitores; 10 portáteis; 

equipamento de robótica variado; equipamento para fotografia e multimédia; equipamento para 

laboratório; na segunda fase, será adquirido outro material didático; 

o  ao orçamento participativo na EB23 e na ESLA, que se encontra finalizado; 

o À eleição, no dia 30 de novembro, dos órgãos gerentes da Associação de Estudantes; 

o A diretora participou em duas reuniões de trabalho sobre flexibilidade curricular; 

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

• A coordenadora do TEIP referiu que no ano letivo de 2017/18 foram realizadas três reuniões com a presença da 

perita externa. Nestas reuniões estiveram presentes os coordenadores de duas das ações, para além de outros 

professores e do GAAF. Para além disso tiveram lugar vários momentos de trabalho mais informais com os 
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coordenadores de algumas das ações. Referiu, ainda que relativamente ao cumprimento das metas 

estabelecidas, e no que se refere ao domínio “Sucesso escolar na avaliação externa”, conforme já referido na 

reunião do dia 25 de julho, na disciplina de português foram cumpridas as duas submetas estabelecidas para o 

9º ano e a submeta A no 12º ano, não tendo sido cumprida apenas a submeta B para este ano de escolaridade. 

Na disciplina de matemática não foi cumprida nenhuma das quatro metas definidas; No que diz respeito ao 

“Sucesso escolar na avaliação interna” foram cumpridas as duas submetas no 1º ciclo e a submeta B no ensino 

secundário. No 2º e no 3º ciclos não foi cumprida nenhuma das metas; No domínio “Interrupção precoce” não 

foi cumprida nenhuma das três metas estabelecidas (2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário); No domínio 

“Indisciplina” foi cumprida a meta. 

 

PONTO TRÊS: DELIBERAÇÃO SOBRE UM RECURSO RELATIVO À DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE MEDIDA 

DISCIPLINAR SANCIONATÓRIA A UM ALUNO  

• A proposta de decisão apresentada pelo relator, isto é, o indeferimento ao recurso interposto, foi 

aprovada, de acordo com o conteúdo do relatório elaborado pelo relator.  

 

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 18 de dezembro 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.  
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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 
 

• O conselho geral ratificou, a pedido da diretora, o gozo de cinco dias de férias em dezembro e aprovou o 

seguinte mapa de férias da diretora: 10 a 24 de janeiro (onze dias), de 26 a 29 de março (quatro dias) e de 27 

de junho a 9 de julho (nove dias). 

 

 

Quarteira, 19 de dezembro de 2017 

                        O Conselho Geral 


