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CONSELHO GERAL 
 

Síntese da 7ª reunião realizada no dia 26 de abril de 2017 
 
 
 

Ordem de trabalhos 

 

PONTO UM: INFORMAÇÕES 

 

• Foi enviada para a DGE a informação recolhida pela discussão pública da proposta do perfil do aluno à saída 

da escolaridade obrigatória, resultante da iniciativa tomada pelo CG e pela diretora e aprovadas em sede de 

reunião de dia 5 de abril último. 

• No passado dia 20 de abril, realizou-se, na DGESTE Algarve a reunião de concertação da rede escolar para o 

próximo ano letivo, tendo a proposta do agrupamento contemplado, para além dos cursos gerais de nível 

básico e secundário, a seguinte oferta formativa /qualificante: Técnico de Desporto,  Técnico de Restauração 

– Cozinha e Pastelaria, Técnico de Restauração – Restaurante e Bar, Técnico de Gestão de Equipamentos 

Informáticos, Técnico de Multimédia, Técnico de Apoio à Infância e Técnico de Animação Turística. 

• O Agrupamento vai fazer parte do grupo de escolas/agrupamentos que desenvolverão o projeto piloto de 

flexibilização curricular, a partir de setembro. A diretora participará na reunião de lançamento do projeto, no 

dia 2 de maio, em Coimbra. 

• No âmbito do Projeto Piloto de Mandarim, 17 alunos e 4 professores irão participar num Campo de Férias, 

em Xangai, durante o próximo mês de agosto, oferecido pela Embaixada Chinesa e pelo Instituto Confúcio. A 

Diretora está a desenvolver esforços para encontrar financiamento para o pagamento das viagens, que são 

da nossa responsabilidade e são muito caras (± 1 000 a 1 200 euros, pela última informação). Nesse sentido, 

a autarquia, na pessoa do seu presidente, já expressou a sua disponibilidade para financiar 3 a 4 viagens, 

através de subsídio a atribuir à APEESLA. 

 

PONTO DOIS: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 2016 
 

• Foi apresentado pela diretora e aprovado, por unanimidade, o Relatório da Conta de Gerência de 2016. 

 

PONTO TRÊS: OUTROS ASSUNTOS 
 

• Não foram tratados outros assuntos. 

 

 

 

Quarteira, 2 de maio de 2017 

                        O Conselho Geral 

CG    
 

Conselho Geral 
 

 
 

Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres 
 

 
 

 


