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NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 
 
O relatório de execução do plano anual de atividades do conselho geral do Agrupamento de 

Escolas Dr.ª Laura Ayres é relativo ao período de 17 de março de 2016 a 25 de julho de 2017. 

 

O conselho geral é o órgão de direção estratégica segundo o disposto no decreto-lei nº 75/2008, 

de 22 de abril, na sua redação atual com representantes do pessoal docente e não docente, dos 

pais e encarregados de educação, dos alunos, do município e da comunidade local.  

 

Ao conselho geral compete a definição das linhas orientadoras da atividade da escola através 

das competências que lhe são atribuídas pelos normativos em vigor. Deste modo o órgão é 

responsável, por exemplo, pela aprovação de instrumentos de autonomia como o regulamento 

interno (que define o regime de funcionamento do agrupamento), o projeto educativo (que 

consagra a orientação educativa), os planos anual e plurianual de atividades (que definem, em 

função do projeto educativo, o planeamento das atividades) e a conta de gerência (que relaciona 

as receitas obtidas e despesas realizadas). 

 

Apresenta-se um quadro síntese das reuniões realizadas e dos assuntos que nestas foram 

tratados, alguns dos quais associados às competências do órgão acima referidas. 

 

Por fim, tecem-se considerações finais sobre o trabalho desenvolvido. 
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1. REUNIÕES REALIZADAS 
 

O cumprimento das competências atribuídas por lei ao Conselho Geral (CG), implicou, a 

realização de 4 reuniões no ano letivo de 2015/2016 e de 6 reuniões no ano letivo de 

2016/2017. O trabalho desenvolvido nestas reuniões encontra-se explicitado no quadro 1. 

 
Quadro 1 – Síntese das reuniões realizadas pelo CG relativas ao período  

   de 17 de março de 2016 a 25 de julho de 2017 
 

 

ANO LETIVO 2015/2016 

REUNIÃO 1 - 17/03/2016 
Ordem de trabalhos  
Ponto um: Tomada de posse dos membros do conselho geral;  
Ponto dois: Cooptação dos representantes de instituições, de organizações ou de atividades de 
caráter económico, social ou cultural e científico. 
Decisões tomadas 
Ponto um:  
- A presidente cessante do conselho geral transitório deu posse aos seguintes elementos do 
conselho geral do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres (representantes do pessoal 
docente, Alexandra Isabel Marquilhas, Ana Rosa Gonçalves Saavedra de Almeida, Cláudia Isabel 
Farias, Eduardo Jorge Naia, Maria Edite Pimenta, Maria Inês Aguiar e Teresa Paula Domingues 
da Silva Carvalho; representantes do pessoal não docente, Margarida Maria Paredes e Maria 
João Tomás Ferreira; representantes dos pais e encarregados de educação, José Carlos 
Bolotinha e Nelson Sousa; representantes dos alunos, Jessica Alexandra Botelho e 
representantes da autarquia Local, António Francisco Martins e Telmo Manuel Pinto). 
Ponto dois:  
- Foi aprovado por unanimidade a seguinte ordenação das organizações a cooptar: 1) Fundação 
António Aleixo; 2) Garvetur; 3) Associação dos Empresários de Quarteira e Vilamoura 4) 
Associação Dinamika e 5) Vilamoura World.  

REUNIÃO 2 - 28/04/2016 
Ordem de trabalhos  
Ponto um: Tomada de posse dos membros do conselho geral;  
Ponto dois: Informações; 
Ponto três: Eleição do presidente do conselho geral;  
Ponto quatro: Aprovação do relatório de contas de gerência de 2015; 
Ponto cinco: Outros assuntos. 
Decisões tomadas 
Ponto dois:  
- A presidente cessante do conselho geral transitório deu posse aos seguintes elementos do 
conselho geral do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres (representante dos alunos, Luís 
Gomes; representante dos pais e encarregados de educação, Sérgio Costa; representante da 
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autarquia local, Dália Paulo; representantes da comunidade local, Andreia Alexandre (Garvetur), 
Marilita Santos (Fundação António Aleixo) e Soraia Morais Rodrigues (Associação de 
Empresários de Quarteira e Vilamoura. 
Ponto três:  
- Foi eleita presidente do Conselho Geral, por maioria absoluta dos votos dos elementos 
presentes na reunião, a professora Teresa Paula Domingues da Silva Carvalho. 
Ponto quatro:  
- Foi aprovado, por unanimidade, o Relatório da Contas de Gerência relativo ao ano de 2015. 

REUNIÃO 3 - 19/05/2016 
Ordem de trabalhos  
Ponto um: Tomada de posse de um representante dos pais e encarregados de educação no 
conselho geral; 
Ponto dois: Discussão e aprovação das regras de organização e de funcionamento do conselho 
geral; 
Ponto três: Discussão e aprovação do plano anual e plurianual de atividades do conselho geral; 
Ponto quatro: Outros assuntos 
Decisões tomadas 
Ponto um:  
- A presidente do conselho geral deu posse ao representante dos pais e encarregados de 
educação, Lara Romano. 
Ponto dois:  
- Foi aprovado o regimento do Conselho Geral. 
- Foi designada a comissão permanente: Eduardo Naia e Teresa Carvalho, representantes do 
pessoal docente; Maria João Tomás, representante do pessoal não docente; Luís Gomes, 
representante dos alunos; Andreia Alexandre, representante da comunidade; António Martins, 
representante da autarquia; Nelson Sousa, representante dos pais e encarregados de educação. 
Ponto três:  
- Foi discutido e aprovado o plano anual e plurianual de atividades do conselho geral. 
Ponto quatro:  
- O conselho geral aprovou o seguinte período de férias da diretora: 29 de junho a 13 de julho. 

REUNIÃO 4 - 27/07/2016 
Ordem de trabalhos  
Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Apreciação do relatório do Projeto Educativo do ano letivo 2014/2015; 
Ponto três: Aprovação das alterações ao regulamento interno; 
Ponto quatro: Análise e aprovação do relatório final de execução do plano anual de atividades; 
Ponto cinco: Apreciação da avaliação efetuada pelo conselho pedagógico acerca do impacto das 
atividades nos resultados escolares; 
Ponto seis: Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pela diretora, das 
atividades no domínio da ação social escolar; 
Ponto sete: Definição dos critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, 
científicas, culturais e desportivas; 
Ponto oito: Discussão e aprovação de aspetos relacionados com as atividades de 
enriquecimento curricular; 
Ponto nove: Apreciação do relatório da comissão de autoavaliação; 
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Ponto dez: Parecer sobre os critérios de organização dos horários; 
Ponto onze: Aprovação do mapa de férias da diretora; 
Ponto doze: Apresentação e discussão do relatório de execução do plano anual de atividade do 
conselho geral; 
Ponto treze: Outros assuntos. 
Decisões tomadas 
Ponto dois:  
- O conselho geral apreciou o relatório do Projeto Educativo do ano letivo 2014/2015. 
Ponto três:  
- Foram analisadas e aprovadas as propostas de alteração ao regulamento interno. 
Ponto quatro:  
- Foi discutido e aprovado o relatório final de execução do plano anual de atividades 
Ponto cinco:  
- O conselho geral apreciou favoravelmente o plano estratégico definido pelo conselho 
pedagógico 
Ponto seis:  
- O conselho geral definiu as linhas orientadoras do planeamento e execução, pela diretora, das 
atividades no domínio da ação social escolar, a saber: agir em conformidade com o estabelecido 
na lei, fazendo, no entanto, uso do seu poder de autonomia de forma a agilizar a atribuição de 
apoios. 
Ponto sete:  
- O conselho geral definiu que os critérios para a participação do agrupamento em atividades 
pedagógicas, científicas, culturais e desportivas, devem: possibilitar a motivação de 
alunos/professores/pessoal não docente/pais e encarregados de educação; promover a 
formação adquirida pelos alunos; promover parcerias entre as escolas/estabelecimentos da 
ESLA e entre estes e outros estabelecimentos de ensino; promover o intercâmbio de alunos; v) 
permitir a abertura da ESLA à comunidade. 
Ponto oito:  
- Foi discutida e aprovada a proposta do conselho pedagógico, documento que explicita o 
modelo organizacional, os mecanismos de avaliação, os critérios de avaliação e a planificação 
das AEC no agrupamento. 
- A diretora apresentou resumidamente o relatório de avaliação das AEC referente ao ano letivo 
de 2015/2016.  
Ponto nove:  
- A professora Ana Saavedra, representante do pessoal docente no CG e coordenadora da 
Comissão de Autoavaliação, apresentou de forma sintética, o relatório da comissão de auto-
avaliação.  
- O conselho geral salientou o mérito e o empenho demonstrados pelos elementos que 
constituem a comissão de autoavaliação na realização do relatório aqui apresentado; destaca a 
importância da análise comparativa feita aos serviços prestados pelo agrupamento que 
permitirá uma reflexão conjunta e articulada com todos os intervenientes com o propósito de 
melhorar a qualidade dos mesmos e de valorizar o seu contributo para o bem-estar de todos os 
elementos da comunidade educativa.  
O conselho geral recomendou que, no início do ano letivo, a diretora promova reuniões para 
apresentação dos resultados do processo de autoavaliação desencadeado no presente ano 
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letivo e simultaneamente desencadeie os mecanismos necessários para a superação dos pontos 
fracos ainda detetados. 
 
Ponto dez:  
- A diretora deu a conhecer o documento sobre os critérios de organização dos horários para o 
ano letivo 2016/2017 e constituição de turmas. 
- O conselho geral emitiu um parecer positivo em relação aos critérios definidos. 
Ponto onze:  
- Foi aprovado o mapa de férias da diretora deste Agrupamento, a saber: no período entre 15 e 
31 de agosto (3 dias). 
Ponto doze:  
- Foi apresentado, pela presidente do conselho geral, do relatório de execução do plano anual 
de atividades do conselho geral o qual procura espelhar o trabalho desenvolvido desde a 
tomada de posse até ao final do ano letivo de 2015/2016. 
Ponto treze:  
- Foi aprovado o documento intitulado “Conselho Geral – Documento orientador”. 
 
Observações: 
 

- Para além das reuniões acima mencionadas, foram realizadas, no período de 11 a 19 de maio 
de 2016, sessões de trabalho setoriais, com os representantes do pessoal docente, os 
representantes do pessoal não docente, os representantes dos alunos, os representantes dos 
pais e encarregados de educação, os representantes da comunidade local e a diretora, tendo 
sido analisadas as funções, as competências e a orgânica do órgão. 
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ANO LETIVO 2016/2017 
 

REUNIÃO 5 - 09/02/2017 

Ordem de trabalhos  
Ponto um: Tomada de posse de um novo membro do conselho geral (representante dos pais e 
encarregados de educação); 
Ponto dois: Informações; 
Ponto três: Apreciação do relatório do Projeto Educativo do ano letivo 2015/2016; 
Ponto quatro: Análise e aprovação do plano anual de atividades e apreciação do relatório 
periódico do 1º período; 
Ponto cinco: Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2017; 
Ponto seis: Outros assuntos. 

Decisões tomadas 
Ponto um:  
- Tomou posse Mário Ribeiro, representante dos pais e encarregados de educação no conselho 
geral do agrupamento de escolas Dr.ª Laura Ayres. 
Ponto três:  
- 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 
- 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, tendo o conselho geral dado um parecer 
favorável. 
Ponto cinco 
- Foi aprovado o documento das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2017. 
Ponto seis 
- 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 nomeou 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. 
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REUNIÃO 6 - 05/04/2017 

Ordem de trabalhos  
Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória – contributos; 
Ponto três: Outros assuntos. 

Decisões tomadas 
Ponto dois 
- Foi operacionalizado pelo CG, conjuntamente com a diretora, o processo de recolha de 
contributos para o documento “Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória”. 
- Os contributos recolhidos serão inseridos no formulário divulgado pelo ME. 
Ponto três 
- Foi agendada uma reunião do CG para o dia 26 de abril pelas 19h. 

 

REUNIÃO 7 - 26/04/2017 

Ordem de trabalhos  
Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Aprovação do relatório da conta de gerência de 2016; 
Ponto três: Outros assuntos. 

Decisões tomadas 
Ponto dois: 
- Foi apresentado pela diretora e aprovado, por unanimidade, o Relatório da Conta de Gerência 
de 2016. 
Ponto três: 
- Não foram tratados outros assuntos. 

REUNIÃO 8 - 24/05/2017 

Ordem de trabalhos  
Ponto único: Deliberação sobre um recurso relativo à decisão final de aplicação de medida 
disciplinar sancionatória a um aluno. 

Decisões tomadas 
Ponto único:  
- A proposta de decisão apresentada pelo relator, isto é, o indeferimento ao recurso interposto, 
foi aprovada por maioria, de acordo com o conteúdo do relatório elaborado pelo relator. 
 
 

REUNIÃO 9 - 12/07/2017 

Ordem de trabalhos  
Ponto único: Deliberação sobre um recurso relativo à decisão final de aplicação de medida 
disciplinar sancionatória a uma aluna. 

Decisões tomadas 
Ponto único:  
- A proposta de decisão apresentada pelo relator, isto é, o deferimento ao recurso interposto, 
foi aprovada por maioria, de acordo com o conteúdo do relatório elaborado pelo relator. 
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REUNIÃO 10 - 25/07/2017 

Ordem de trabalhos  
Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Aprovação das alterações ao regulamento interno; 
Ponto três: Análise e aprovação do relatório final de execução do plano anual de atividades; 
Ponto quatro: Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pela diretora, das 
atividades no domínio da ação social escolar; 
Ponto cinco: Definição dos critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, 
científicas, culturais e desportivas; 
Ponto seis: Discussão e aprovação de aspetos relacionados com as atividades de 
enriquecimento curricular; 
Ponto sete: Apreciação do relatório da comissão de autoavaliação; 
Ponto oito: Parecer sobre os critérios de organização dos horários; 
Ponto nove: Aprovação do mapa de férias da diretora; 
Ponto dez: Apresentação e discussão do relatório de execução do plano anual de atividade do 
conselho geral; 
Ponto onze: Outros assuntos.  

Decisões tomadas 
Ponto dois:  
- Foram analisadas e aprovadas as propostas de alteração ao regulamento interno. 
Ponto três:  
- Foi discutido e aprovado o relatório final de execução do plano anual de atividades 
Ponto quatro:  
- O conselho geral definiu as linhas orientadoras do planeamento e execução, pela diretora, das 
atividades no domínio da ação social escolar, a saber: agir em conformidade com o estabelecido 
na lei, fazendo, no entanto, uso do seu poder de autonomia de forma a agilizar a atribuição de 
apoios. 
Ponto cinco:  
- O conselho geral definiu que os critérios para a participação do agrupamento em atividades 
pedagógicas, científicas, culturais e desportivas, devem: possibilitar a motivação de 
alunos/professores/pessoal não docente/pais e encarregados de educação; promover a 
formação adquirida pelos alunos; promover parcerias entre as escolas/estabelecimentos da 
ESLA e entre estes e outros estabelecimentos de ensino; promover o intercâmbio de alunos; v) 
permitir a abertura da ESLA à comunidade. 
Ponto seis:  
- Foi discutida e aprovada a proposta do conselho pedagógico, documento que explicita o 
modelo organizacional, os mecanismos de avaliação, os critérios de avaliação e a planificação 
das AEC no agrupamento. 
Ponto sete:  
- A professora Ana Saavedra, representante do pessoal docente no CG e coordenadora da 
Comissão de Autoavaliação, apresentou de forma sintética, o relatório da comissão de auto-
avaliação.  
- O conselho geral salientou mais uma vez, a importância do trabalho desenvolvido pela 
comissão, destacando a mais valia da elaboração destes protocolos e listas de verificação na 
eficiência e monitorização/avaliação dos serviços/espaços do agrupamento. 
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Ponto oito:  
- A diretora deu a conhecer o documento sobre os critérios de organização dos horários para o 
ano letivo 2017/2018 e a constituição de turmas. 
- O conselho geral emitiu um parecer favorável em relação aos critérios definidos. 
Ponto nove:  
- Foi aprovado o mapa de férias da diretora.  
Ponto dez:  
- Foi apresentado, pela presidente do conselho geral, o relatório de execução do plano anual de 
atividades do conselho geral o qual procura espelhar o trabalho desenvolvido desde a tomada 
de posse até ao final do ano letivo de 2016/2017. 
Ponto onze:  
- Não foram tratados outros assuntos. 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

O conselho geral considera ter cumprido todas as tarefas que lhe competiam de acordo com o 

decreto-lei nº 75/2008, de 22 de abril, na sua redação atual. 

 

De salientar que, sem a disponibilidade, a colaboração e o empenho dos membros que integram 

o conselho geral do agrupamento e o trabalho colaborativo da diretora e de outras estruturas do 

agrupamento, não teria sido possível, a este órgão, dar cumprimento às suas competências. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

25 de julho de 2017 

 
A Presidente do Conselho Geral  

                 - Teresa Silva Carvalho - 
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