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                  CONSELHO GERAL  
 
Síntese 6.ª reunião realizada no dia 24 de abril de  2013 
 
 
 

 

Ordem de trabalhos 

Ponto um – Informações 

• 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. 

• Nos dias 7 e 10 de maio terão lugar na EB 2,3 nº 2 de Quarteira as provas finais do 4º ano 

e por esse motivo os alunos da EB não terão aulas com exceção das turmas do 6º ano. 

 

Ponto dois – Aprovação do relatório de contas de gerência 

• 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 – Discussão e aprovação de alterações ao regulamento interno 

•••• 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 Interno (RI) respeitante a esta oferta formativa. Assim, a 

existência de alterações legislativas impõe a revisão antecipada do RI. 
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•••• 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); as propostas foram aprovadas, por unanimidade. 

 

Ponto quatro – Apreciação dos relatórios periódicos do plano anual de atividades  

• 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 – Outros assuntos  

• A 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. 

O Quarteira, 24 de abril de 2013 

          

                      A secretária da reunião 

                                                                                                                                         - Maria Rogélia Costa - 


