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                  CONSELHO GERAL  
 
Síntese 7.ª reunião realizada no dia 24 de julho de  2013 
 
 
 

Antes de dar início à ordem de trabalhos foi aprovada a ata da reunião número seis realizada 

no dia vinte e quatro de abril de dois mil e treze. 

 

Ordem de trabalhos 

Ponto um – Informações 

• Para o próximo ano letivo existe um crédito de escola de 137 horas. 

• Projeto Fenix e turma mais terminaram a nível nacional, poderão continuar só com recursos da 

escola. 

• Até à data ainda não há turmas de CEF, profissional ou vocacional aprovadas pelo MEC.  

• A 2ª semana de Setembro deverá ser uma semana de trabalho para os grupos pedagógicos a 

iniciar com departamentos, grupos de docência e direções de turma. 

• A primeira semana de Setembro será complicada devido às várias situações existentes entre as 

quais colocação de professores contratados e férias de professores do quadro. 

• 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. 

 

Ponto dois – Análise e aprovação do projeto educativo do agrupamento 

• Procedeu-se à análise detalhada do projeto educativo do agrupamento tendo sido 

aprovado, na generalidade e por unanimidade. 

• No início do próximo ano letivo o projeto educativo será dado a conhecer aos 

departamentos/grupos de docência para que estes se pronunciem acerca do mesmo. O 

documento final irá novamente ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral. 
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Ponto três – Análise e aprovação do plano anual de atividades e apreciação do respetivo relatório 

final de execução  

•••• A diretora, professora Conceição Bernardes, apresentou, sucintamente, o Plano Anual de 

Atividades (PAA), que depois de analisado e discutido foi aprovado, por unanimidade. 

••••  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. 

 

Ponto quatro – Parecer sobre os critérios de organização dos horários para o ano letivo 2013/2014  

• 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). 

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

 

Ponto cinco – Discussão e aprovação de alterações ao regulamento interno  

• 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, a saber: 

- Alteração do anexo VIII do RI relativo ao mérito escolar decorrente da alteração da 

legislação; 

- Alteração do artigo 90º do RI com a epígrafe “Coordenador”, respeitante à secção II 

“Coordenação de escola ou de estabelecimento 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 – Aprovação do mapa de férias da diretora 

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

(7 a 16 de agosto). 

 

O Quarteira, 24 de julho de 2013 
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Ponto sete: Balanço do trabalho desenvolvido pelo conselho geral 

• 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: OUTROS ASSUNTOS 

• 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.  

• 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. 

• A presidente do conselho geral e a diretora 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.  

• 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. 

                      A secretária da reunião 

                                                                                                                                         - Teresa Filipa Duarte - 


