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NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 
 
 
Através do presente documento é feito o relatório da atividade desenvolvida pelo Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres relativo ao período de 16 de fevereiro de 

2012 a 24 de julho de 2013. 

 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica segundo o disposto no decreto-lei                   

nº 75/2008, de 22 de abril alterado e republicado pelo decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho 

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 recitas 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 7 reuniões as quais se encontram explicitadas no quadro 1. 

 
Quadro 1 – Síntese das reuniões realizadas pelo CG relativas ao período de 16 de fevereiro de 

2012 a 24 de julho de 2013.  
 

Nº da reunião/ 

Data de realização Ordem de trabalhos 
 

Decisões tomadas 

 

 
Reunião 1 

16/02/2012 

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. 

Ponto um:  
- A presidente cessante do conselho geral transitório 
deu posse a alguns dos elementos do conselho geral 
do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres 
(representantes do pessoal docente, Ana Rosa 
Gonçalves Saavedra de Almeida, Fernando Adriano 
Aires Fernandes, Lília Maria Lopes dos Santos 
Vicente, Maria Margarida Teixeira Alves, Maria 
Rogélia Pereira Costa e Teresa Paula Domingues da 
Silva Carvalho; representantes do pessoal não 
docente, Alice Maria Silva Rodrigues Costa e Maria 
João Tomás Ferreira; representantes dos pais e 
encarregados de educação, David Jorge Costa 
Pimentel, José Joaquim Pinto Pedreira e Luís Álvaro 
Teixeira Bastos e representantes da Autarquia Local, 
Dora Cristina Santos Assunção e Edite Maria 
Pinguinha Guerreiro de Carvalho Machado); 
Ponto dois:  
- Foi aprovado por unanimidade a seguinte 
ordenação das organizações a cooptar: 1) Fundação 
António Aleixo; 2) Garvetur; 3) Grupo Jerónimo 
Martins “Pingo Doce”; 4) Associação dos Industriais 
Hoteleiros e Similares do Algarve (AHISA) e 5) 
Supermercados Jafers. 

Reunião 2 
26/04/2012 

Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Tomada de posse dos 
membros do conselho geral;  
Ponto três: Eleição do presidente 
do conselho geral;  
Ponto quatro: Aprovação do 
relatório de contas de gerência; 
Ponto cinco: Outros assuntos. 

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 
(Rafael Cortes Nobre, representante do pessoal 
discente, Andreia Alexandre (Garvetur), Marlene 
Baião (Fundação António Aleixo) e Rui Miranda 
(Pingo Doce), representantes da comunidade); 
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Nº da reunião/ 

Data de realização 
Ordem de trabalhos 

 

Decisões tomadas 

 
Ponto três:  
- Foi eleita presidente do Conselho Geral, por 
maioria absoluta dos votos dos elementos presentes 
nesta reunião, a professora Teresa Paula Domingues 
da Silva Carvalho. 
Ponto quatro:  
- Foi aprovado o Relatório de Contas e Gerência 
relativo ao ano de dois mil e onze. 

Reunião 3 
26/07/2012 

Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Análise e aprovação 
do regimento do Conselho Geral;  
Ponto três: Análise e aprovação 
do Plano Anual de Atividades e 
do respetivo relatório final de 
execução; 
Ponto quatro: Definição das 
linhas orientadoras do 
planeamento e execução, pela 
diretora, das atividades no 
domínio da ação social escolar;  
Ponto cinco: Apreciação dos 
resultados do processo de 
autoavaliação; 
Ponto seis: Parecer sobre os 
critérios de organização dos 
horários para o ano letivo 
2012/2013; 
Ponto sete: Definição dos 
critérios para a participação do 
agrupamento em atividades 
pedagógicas, científicas, culturais 
e desportivas; 
Ponto oito: Discussão e 
aprovação de alterações ao 
regulamento interno; 
Ponto nove: Aprovação do mapa 
de férias da diretora;  
Ponto dez: Outros assuntos. 

Ponto dois:  
- Foi aprovado o regimento do Conselho Geral. 
Ponto três:  
- Depois de analisado e discutido, foi aprovado o 
PAA do agrupamento; 
- Foi apreciado o relatório final de execução do PAA 
do agrupamento. 
Ponto quatro:  
- Foi aprovada a proposta para as linhas 
orientadoras do planeamento e execução, pela 
diretora, das atividades no domínio da ação social 
escolar: 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:  
- Foi reconhecido pelo CG o mérito e a profundidade 
do trabalho realizado pela comissão de 
autoavaliação; 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:  
- O CG emitiu um parecer positivo em relação aos 
critérios de organização dos horários para o ano 
letivo 2012/2013 e constituição de turmas, 
elaborado em sede do Conselho Pedagógico. 
Ponto oito:  
- 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 
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Nº da reunião/ 

Data de realização 
Ordem de trabalhos 

 

Decisões tomadas 

 
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; 
- 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 pelo CG. 
Ponto nove:  
- Foi aprovado o mapa de férias da diretora deste 
Agrupamento. 
Ponto dez:  
- Foi deliberado por apresentar razões de melhor 
adequação, o encerramento das atas do CG ser feito 
“por mandato”. 

Reunião 4 
17/10/2012 

Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Projeto TEIP3 
(Território Educativo de 
Intervenção Prioritária); 
Ponto três: Outros assuntos. 
 

Ponto um:  
- Passam a fazer parte do conselho geral: a 
professora Luísa do Carmo Martins, em substituição 
da professora Margarida Alves (por ter sido eleita 
coordenadora do departamento de educação pré-
escolar) e a professora Cláudia Farias em 
substituição da professora Lília Vicente (por motivo 
de destacamento); o aluno do ensino secundário 
Daniel Freitas. 
Ponto dois:  
- Após análise detalhada do projeto TEIP 3, o 
conselho geral deu parecer favorável. 
Ponto três:  
- Atendendo à situação despoletada na 
comunicação social, referente ao fornecimento de 
refeições numa das escolas do agrupamento, a 
presidente do conselho geral informou que, 
imediatamente antes desta reunião, tomou parte na 
reunião que se realizou com o presidente da 
autarquia, a vereadora da educação, a chefe da 
divisão de educação, elementos da associação de 
pais e a diretora e a subdiretora do agrupamento; 
Atendendo a tudo o que foi apresentado pela 
diretora e pela associação de pais e ao 
conhecimento da operacionalização da decisão 
tomada, por parte de elementos do conselho geral, 
este órgão decidiu, por unanimidade, emitir um 
comunicado público, anexo a esta ata, que será 
divulgado em todas as escolas e estabelecimentos 
de ensino do agrupamento e na página do 
agrupamento. Este mesmo comunicado será 
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Nº da reunião/ 

Data de realização 
Ordem de trabalhos 

 

Decisões tomadas 

 
também enviado para o diretor regional de 
educação do Algarve, para o presidente da Câmara 
Municipal de Loulé, para os diferentes grupos 
parlamentares e para a Agência LUSA. 

Reunião 5 
12/12/2012 

Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Discussão e 
aprovação das alterações ao 
regulamento interno; 
Ponto três: Definição das linhas 
orientadoras para a elaboração 
do orçamento do ano 2013; 
Ponto quatro: Designação da 
comissão permanente do 
conselho geral;  
Ponto cinco: Outros assuntos. 

Ponto um:  
- Em relação ao monobloco climatizado para a EB1 
nº 2 a Dr.ª Edite Machado referiu que foi hoje 
autorizado o investimento para a sua aquisição. Este 
monobloco funcionará como uma extensão do 
refeitório da escola EB 2/3. A colocação deste 
monobloco na EB1 nº2 será realizada 
preferencialmente no final do mês de dezembro. 
Serão tomadas as diligências necessárias para que as 
refeições sejam servidas quentes aos alunos. 
Ponto dois:  
- Foram aprovadas, por unanimidade, as alterações 
ao RI; Foi igualmente decidido, por unanimidade, 
que as alterações entrarão em vigor no dia seguinte 
à publicação do RI na página do agrupamento. 
Ponto três:  
- Foram definidas as linhas orientadoras para o 
orçamento de 2013: 
“Assim, 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, definem-se como 

prioritárias as seguintes linhas orientadoras para a 

elaboração do orçamento de 2013: 

1- O incentivo de valores que promovam o 

multiculturalismo, a democracia e a solidariedade 

na comunidade educativa; 

2 – A melhoria das condições de proteção e 

segurança da comunidade escolar; 

3 - A promoção da interligação entre as escolas e 

estabelecimentos do agrupamento; 

4 – A manutenção/apetrechamento de 

equipamentos e materiais pedagógicos que 

permitam preparar os alunos para serem instruídos, 

autónomos e responsáveis; 

5 – A disponibilidade de recursos que permitam 

melhores condições de trabalho para os professores 

no âmbito do desenvolvimento de práticas 

pedagógicas geradoras de sucesso educativo.” 

Ponto quatro: 
- Foi decidido pelo CG que será constituída uma 
comissão especializada e não uma comissão 
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Nº da reunião/ 

Data de realização 
Ordem de trabalhos 

 

Decisões tomadas 

 
permanente devido à ausência permanente dos 
representantes dos alunos do ensino secundário. 
Esta comissão especializada será formada pelos 
seguintes elementos: representantes do pessoal 
docente, Fernando Aires Fernandes e Teresa Silva 
Carvalho; representante do pessoal não docente, 
Maria João Ferreira; representante do município, 
Edite Machado; representante da comunidade local, 
Andreia Alexandre e representantes dos pais e 
encarregados de educação, José Pedreira e, David 
Pimentel. 
 

Reunião 6 
24/04/2013 

Ponto Um: Informações;  
Ponto Dois: Aprovação do 
relatório de contas de gerência; 
 Ponto Três: Discussão e 
aprovação das alterações ao 
regulamento interno; 
Ponto Quatro: Apreciação dos 
relatórios periódicos do plano 
anual de atividades; 
Ponto Cinco: Outros assuntos. 
 

Ponto Um:  
- Relativamente às refeições do 1º ciclo na EB 1 nº 2 
de Quarteira já se encontra em funcionamento o 
monobloco climatizado para fornecimento dos 
almoços; o feedback é bastante positivo; 
- O bufete da EB 2,3 nº 2 de Quarteira não se 
encontra aberto no período de almoço; 
- No que concerne à integração do agrupamento no 
programa TEIP 3 foi produzido e apresentado 
superiormente o relatório semestral intermédio; 
- No âmbito da Rede de Escolas de Excelência 
(ESCXEL) uma equipa do agrupamento de quatro 
professores, diretora, presidente do CG, 
coordenadora do Programa TEIP 3 e o coordenador 
do projeto ESCXEL do concelho de Loulé participa na 
oficina de formação intitulada “Projetos educativos 
(PE) – para um modelo da sua elaboração”; o 
principal objetivo da participação da equipa nesta 
oficina de formação consiste na elaboração do 
projeto educativo do agrupamento; 
Ponto Dois:  
- De modo a dar cumprimento a uma das 
competências do CG estabelecida na alínea j) do nº 
1 do art.º 13º (com a redação “Aprovar o relatório 
de contas de gerência”) do decreto-lei nº 75/2008, 
de 22 de abril alterado e republicado pelo decreto-
lei n.º 137/2012, de 2 de julho, a diretora 
apresentou o relatório de contas de gerência 
relativo ao ano de dois mil e doze, o qual foi 
aprovado por unanimidade. 
Ponto Três:  
- A Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, 
legislação relativa aos cursos profissionais, vem 
alterar alguns aspetos do seu funcionamento sendo 
por isso necessário alterar o anexo do Regulamento 
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Nº da reunião/ 

Data de realização 
Ordem de trabalhos 

 

Decisões tomadas 

 
Interno (RI) respeitante a esta oferta formativa. 
Assim, a existência de alterações legislativas impõe 
a revisão antecipada do RI;  
- Foram apresentadas, pela presidente do CG, as 
alterações ao anexo II do RI (Regulamento dos 
cursos profissionais), propostas pela diretora, após 
ter ouvido o CP, a saber: art. 47.º “Limite das faltas” 
(alteração da alínea a) do nº 1), art.º 48.º “Excesso 
grave de faltas” (alteração da alínea a) do nº 1) e 
art.º 55.º “Atividades de recuperação modular” 
(alteração do n.º 12 e inclusão do n.º 13); 
- Foram aprovadas, por unanimidade as alterações 
propostas. 
Ponto Quatro:  
- A diretora apresentou o relatório periódico do 
Plano Anual de Atividades do agrupamento ficando 
assim feito o ponto da situação relativamente às 
atividades já realizadas e aquelas que faltam ainda 
concretizar e/ ou concluir. 
Ponto Cinco:  
- A comissão especializada do Conselho Geral, 
constituída pelos conselheiros Fernando Aires 
Fernandes, Teresa Silva Carvalho, Maria João 
Ferreira, Edite Machado, Andreia Alexandre, José 
Pedreira e David Pimentel, irá reunir no decorrer 
dos próximos meses de maio, junho e julho de modo 
a produzir o relatório relativo ao acompanhamento 
das áreas definidas na última reunião deste 
conselho: acompanhamento do projeto educativo; 
acompanhamento do regulamento interno; 
acompanhamento dos planos anual e plurianual de 
atividades; acompanhamento do processo de auto 
avaliação; acompanhamento da ação dos órgãos de 
administração e gestão; acompanhamento do 
comportamento e da disciplina; acompanhamento 
do programa TEIP3; 
- O Sr. José Pedreira, representante dos pais e 
encarregados de educação, manifestou a sua 
preocupação face à perspetiva de elevado número 
de retenções no primeiro ciclo o que levou à 
reflexão sobre os prós e contras de a retenção dos 
alunos, ainda que com grandes atrasos identificados 
nos anos intermédios, só se poder verificar no final 
do ciclo; 
- O mesmo conselheiro salientou ainda a 
importância de um projetor de vídeo nas salas do 1º 
ano. 
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Nº da reunião/ 

Data de realização 
Ordem de trabalhos 

 

Decisões tomadas 

 

Reunião 7 
24/07/2013 

Ponto um: Informações;  
Ponto dois: Análise e aprovação 
do projeto educativo do 
agrupamento;  
Ponto três: Análise e aprovação 
do Plano Anual de Atividades e 
apreciação do respetivo relatório 
final de execução; 
Ponto quatro: Parecer sobre os 
critérios de organização dos 
horários para o ano letivo 
2013/2014; 
Ponto cinco: Discussão e 
aprovação de alterações ao 
regulamento interno; 
Ponto seis: Aprovação do mapa 
de férias da diretora; 
Ponto sete: Balanço do trabalho 
desenvolvido pelo conselho 
geral; 
Ponto oito: Outros assuntos. 

Ponto um:  
- Para o próximo ano letivo existe um crédito de 
escola de 137 horas; 
- Foram apresentados os relatórios das equipas 
pedagógicas. Os grupos devem analisar o relatório; 
- Foi apresentado o relatório. Ainda existem 
atividades por validar e avaliar; 
- Foram apresentados os resultados. Os resultados 
serão objeto de um seminário em Setembro; 
- A receção para o pré-escolar será dia 12 de 
setembro. As aulas iniciam no dia 13 para o 1º ano e 
5ºano (receção pelo diretor de turma), 9º e 10º ano 
dia 16. As aulas iniciam normalmente dia 17; 
- Turmas previstas: 5ºano (5), 6º (6 +1 pca), 7º (6), 
8º (4 ou 5), 9º (5), (mais 3 vocacionais com 2 tempos 
para CN/FQ); 10º (3 de Ciências e tecnologias com 2 
turmas de BG e 1 com FQA e GD), 1 de Ciências 
Sócioeconómicas e 2 de Línguas e Humanidades e 1 
de Artes Visuais; 11º (6 turmas, 2 com FQA e BG) e 
12º (6 turmas continua igual ao ano passado). 
Profissionais: Apoio psicossocial, gestão desportiva, 
informática e cozinha; 
- Os grupos de docência devem fazer a distribuição 
de serviço considerando as turmas previstas; 
- Aprovação na generalidade do projeto educativo 
- Foi apresentado e apreciado a proposta do projeto, 
o documento foi aprovado na generalidade e será 
posto para apreciação dos grupos em setembro. 
Ponto dois: 

- Procedeu-se à análise detalhada do projeto 
educativo do agrupamento;  
- Foi aprovado, na generalidade e por unanimidade, 
o projeto educativo do agrupamento dando desta 
forma o conselho geral cumprimento à alínea c) do 
art. 13.º do decreto-lei nº 75/2008, de 22 de abril 
alterado e republicado pelo decreto-lei nº 
137/2012, de 2 de julho; 
- No início do próximo ano letivo o projeto 
educativo será dado a conhecer aos 
departamentos/grupos de docência para que estes 
se e pronunciem acerca do mesmo. O documento 
final irá novamente ao Conselho Pedagógico e ao 
Conselho Geral; 
Ponto três: 
- A diretora, professora Conceição Bernardes, 
apresentou, sucintamente, o Plano Anual de 
Atividades (PAA);  
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- Depois de analisado e discutido foi aprovado, por 
unanimidade, o Plano Anual de Atividades (PAA) 
dando desta forma o conselho geral cumprimento à 
alínea e) do art. 13.º do decreto-lei nº 75/2008, de 
22 de abril alterado e republicado pelo decreto-lei                
nº 137/2012, de 2 de julho. (em anexo à ata); 
- A diretora, professora Conceição Bernardes, 
efetuou uma breve síntese do relatório final de 
execução do PAA;  
- O documento referido na alínea anterior foi 
aprovado depois de analisado e debatido; o 
conselho geral deu cumprimento à alínea e) do art. 
13.º do decreto-lei nº 75/2008, de 22 de abril 
alterado e republicado pelo decreto-lei nº 
137/2012, de 2 de julho (em anexo à ata). 
Ponto quatro: 

- A diretora deu a conhecer o documento sobre os 
critérios de organização dos horários para o ano 
letivo 2013/2014 e constituição de turmas, 
elaborado em sede do Conselho Pedagógico (CP) e 
decorrente da competência deste órgão para 
definição dos critérios gerais a que deve obedecer a 
elaboração dos horários e de acordo com a 
legislação em vigor; 
- O CG emitiu um parecer favorável em relação aos 
critérios definidos no assunto em apreço dando 
desta forma cumprimento à alínea l) do art.º 13.º do 
decreto-lei nº 75/2008, de 22 de abril alterado e 
republicado pelo decreto-lei nº 137/2012, de 2 de 
julho. 
Ponto cinco: 

- 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 de acordo 
com a aplicação do art.º 65.º e da alínea i) da alínea 
a) do n.º 2 do art.º 20.º do decreto-lei nº 75/2008, 
de 22 de julho alterado e republicado pelo decreto-
lei nº 137/2012, de 2 de julho (em anexo à ata o 
parecer favorável do CP), a saber: 

i) Alteração do anexo VIII do RI relativo ao 
mérito escolar decorrente da alteração da 
legislação; 

ii) Alteração do artigo 90º do RI com a epígrafe 
“Coordenador”, respeitante à secção II 
“Coordenação de escola ou de estabelecimento 
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de educação pré-escolar”, a saber: o número 
quatro passa a ter a seguinte redação “É criada 
no âmbito deste regulamento a coordenação da 
escola sede do agrupamento”, pelo que é 
efetuada a reordenação do artigo e o número 
quatro, inicialmente previsto, passa a número 
cinco. 

Ponto seis: 
- Depois de dado a conhecer, foi aprovado o mapa 
de férias da diretora deste Agrupamento (7 a 16 de 
agosto). 
Ponto sete: 

Foi apresentado pela presidente do conselho geral o 
relatório de atividades do órgão o qual procura 
espelhar o trabalho desenvolvido desde a tomada 
de posse até ao final do ano letivo de 2012/2013. 
Ponto oito: 
- A presidente do CG referiu que tendo o 
agrupamento, só a partir deste momento, aprovado 
um dos instrumentos de autonomia mais 
importantes para o agrupamento, o projeto 
educativo, a comissão especializada do CG apenas 
iniciará as suas funções no início do próximo ano 
letivo (estava inicialmente previsto o início de 
funções nos meses de maio, junho e julho do 
presente ano) que. Assim, irá reunir nos meses de 
setembro/outubro, a fim de operacionalizar o 
acompanhamento das áreas definidas em sede do 
CG: acompanhamento do projeto educativo; 
acompanhamento do regulamento interno; 
acompanhamento dos planos anual e plurianual de 
atividades; acompanhamento do processo de auto 
avaliação; acompanhamento da ação dos órgãos de 
administração e gestão; acompanhamento do 
comportamento e da disciplina; acompanhamento 
do programa TEIP3; 
- A presidente do CG referiu, ainda, que em sede da 
próxima reunião do órgão será apresentada, pela 
comissão referida na alínea anterior, uma proposta 
para os critérios em que se baseia a avaliação 
interna da diretora; igualmente nesta reunião a 
diretora apresentará a sua carta de missão, na qual 
explicitará os grandes compromissos que pretende 
alcançar durante a vigência do mandato (assuntos 
que resultam da aplicação da portaria n.º 266/2012, 
de 30 de agosto); 
- A presidente do conselho geral e a diretora 
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apresentaram ao órgão a sua preocupação no que 
diz respeito ao estabelecido na alínea c) do art. 5º 
da portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto “A 
escolha de uma das disciplinas anuais do 12.º ano é 
condicionada pelo respetivo aproveitamento e 
precedência, de acordo com o anexo IX”. Esta 
alteração impossibilita, aos alunos que transitam 
para o 12º ano, sem aproveitamento nas disciplinas 
bienais da componente de formação específica, a 
escolha de uma das duas opções anuais 
obrigatórias. Assim, a conclusão do 12º ano de 
escolaridade só é possível em dois aos letivos. Neste 
sentido é premente a exposição deste assunto ao 
MEC. O conselho geral anuiu com o exposto pela 
presidente do órgão e pela diretora e considerou 
que ainda no presente ano letivo as mesmas devem 
elaborar e enviar a exposição ao MEC; 
- A diretora referiu que a sua equipa irá ser sujeita a 
uma reformulação em virtude da saída de um dos 
elementos; 
- A ata foi lida e aprovada na reunião. 
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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 alterado e republicado pelo decreto-lei nº 137/2012, de 2 

de julho. 

Face ao conturbado processo de final de ano foi fisicamente impossível concluir, em tempo útil, 

os documentos necessários ao funcionamento previsto para a comissão especializada. 

 
Um dos aspetos a melhorar será a assiduidade dos representantes dos alunos e de um dos 

elementos da comunidade local, dado que a sua importância no órgão é indiscutível (apenas 

estiveram presentes na reunião de tomada de posse). 

Neste sentido, a presidente do CG irá reunir com estes representantes de forma a reforçar a 

importância da sua presença e participação no órgão. 

Outro aspeto a melhorar e igualmente fundamental é o envolvimento dos pais e encarregados 

de educação nas atividades inerentes ao processo educativo. 

 

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

agrupamento, e o trabalho colaborativo da diretora, não teria sido possível, a este órgão, dar 

cumprimento às suas competências. 

 

 

 

 

 

 

24 de julho de 2013 

 
A Presidente do Conselho Geral  

                 - Teresa Silva Carvalho - 

 


