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                  CONSELHO GERAL  
 
Síntese 3.ª reunião realizada no dia 26 de Julho de  2012 
 
 
 

Antes da ordem do dia foi aprovada a ata da reunião número dois realizada no dia vinte e seis de abril 

de dois mil e doze. 

 

Ordem de trabalhos 

Ponto um – Informações 

• A presidente do CG, professora Teresa Carvalho, informou que o CG já possui um e-mail onde será 

efetuado o arquivo de toda a documentação referente ao órgão utilizando para o efeito o sistema 

“google docs”. Todos os membros têm acesso a estes documentos ao acederem ao respetivo        

e-mail. 

 

Ponto dois – Análise e aprovação do regimento do conselho geral 

• Procedeu-se à análise detalhada do regimento interno do Conselho Geral. As propostas de 

alteração a este documento foram aprovadas pela totalidade dos conselheiros.  

 

Ponto três – Análise e aprovação do plano anual de atividades e do respetivo relatório final de execução  

•••• A diretora do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, professora Conceição Bernardes,  

apresentou, sucintamente, o Plano Anual de Atividades (PAA) que depois de analisado e discutido, 

foi aprovado. 

•••• A diretora do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, professora Conceição Bernardes, efetuou 

uma breve síntese do relatório final de execução do PAA o qual documento foi aprovado depois 

de analisado e debatido. 

•••• O conselho geral considerou que a utilização da plataforma GARE para a planificação e para a 

avaliação das atividades constantes do PAA revelou-se bastante profícua, associada a critérios de 

objetividade, redução da carga burocrática do trabalho dos professores, redução de custos com 

papel e impressão dos documentos, conferiu ainda a possibilidade de consulta de todas as 

atividades realizadas pelas turmas de todos os níveis de ensino. 
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Ponto quatro – Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pela diretora, das 

atividades no domínio da ação social escolar  

• Foi aprovada a proposta para 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 – Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação  

•••• A professora Ana Saavedra, representante do pessoal docente no CG e coordenadora da Comissão 

de Autoavaliação, apresentou de forma sintética, o relatório de autoavaliação do presente ano 

letivo “Relatório de autoavaliação». 

•••• O mérito e a profundidade do trabalho realizado por esta comissão foram reconhecidos por todos 

os presentes. Salientou-se a importância da identificação das áreas que carecem de melhoria e a 

elaboração de um plano de ação com sugestões de ações de melhoria de acordo com uma visão 

estratégica, abrangente de todos os níveis de ensino que o agrupamento comporta. 

 

Ponto seis – Parecer sobre os critérios de organização dos horários para o ano letivo 2012/2013 

•••• A diretora deu a conhecer o documento sobre os critérios de organização dos horários para o ano 

letivo 2012/2013 e constituição de turmas, elaborado em sede do Conselho Pedagógico (CP). 

•••• O CG emitiu um parecer positivo em relação aos critérios definidos.  

 

Ponto sete – Definição dos critérios para a participação do agrupamento em atividades pedagógicas, 

científicas, culturais e desportivas 

•••• Foi apresentada e aprovada por unanimidade a proposta relativa aos critérios para a participação 

do agrupamento em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas, a saber: o 

agrupamento deve participar em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas, que 

possibilitem a motivação de alunos/professores/pessoal não docente/ pais e encarregados de 

educação; promovam a formação adquirida pelos alunos; promovam parcerias entre as 

escolas/estabelecimentos da ESLA e entre estes e outros estabelecimentos de ensino; promovam 

o intercâmbio de alunos; permitam a abertura da ESLA à comunidade. 

 

Ponto oito -  Discussão e aprovação de alterações ao regulamento interno 

•••• A diretora informou que o Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho (2.ª alteração ao Decreto -Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril) altera a composição do Conselho Pedagógico (CP) sendo por isso 

necessário alterar o Regulamento Interno (RI), nomeadamente, neste item de modo a ter 

aplicação no início do próximo ano letivo.  
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•••• As propostas de alteração ao RI elaboradas pela diretora às quais o CP deu parecer favorável, 

foram submetidas à aprovação do conselho geral. Estas foram analisadas e aprovadas por todos 

os conselheiros presentes a esta reunião 

 

Ponto nove - Aprovação do mapa de férias da diretora 
 

•••• Depois de dado a conhecer, foi aprovado o mapa de férias da diretora deste Agrupamento. 

 

Ponto dez - Outros assuntos 

•••• A diretora informou que a inspeção referiu ser necessário deliberar, no CG, o modo de 

encerramento das atas, por ano civil, por ano letivo ou por mandato. 

•••• Depois de ouvidos os membros deste conselho, foi deliberado por apresentar razões de melhor 

adequação, o encerramento das atas ser feito “por mandato”. 

•••• O representante dos Pais e Encarregados de Educação, José Pedreira, questionou a representante 

da Autarquia, Edite Machado, sobre a viabilidade de a Câmara Municipal de Loulé, erigir uma sala 

polivalente com o objetivo de assegurar o fornecimento das refeições nas próprias instalações da 

Escola EB1 nº 2 de Quarteira ao que a segunda retorquiu dizendo que daria conhecimento desta 

reivindicação mas, contudo, na sua opinião, a solução poderia passar pela adaptação de uma sala 

de aula desocupada às funções e aos serviços de refeitório. 

 

A ata foi lida e aprovada na reunião. 

 

O Quarteira, 26 de julho de 2012 

          

                      O secretário da reunião 

                                                                                                                                 - Fernando Adriano Fernandes - 


