
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª  LAURA AYRES 

«Por definição, o conselho geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição 

das linhas orientadoras da atividade do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, assegu-

rando a participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para os efeitos 

do n.º 4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

Com os objetivos de clarificar procedimentos e de dar maior transparência aos atos e delibe-

rações do Conselho Geral (CG), em sede de reunião deste órgão de 23 de abril de 2014, foi 

tomada a decisão de elaborar um Boletim Informativo que contribua eficazmente para o 

acompanhamento e participação ativa de toda a comunidade educativa no funcionamento do 

agrupamento. Posteriormente, na reunião de 24 de julho de 2014, foi aprovado o modelo do 

boletim e decidido que o seu n.º 1 seria anual e os restantes publicados trimestralmente.» 

O presente boletim informativo do CG integra as atividades que o mesmo desenvolveu no 

ano letivo de 2013/2014. 

No sentido de um melhor funcionamento do Agrupamento, podem ser enviadas sugestões/

críticas através do correio eletrónico: cg@esla.edu.pt. 
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Editorial 1 

   C   C   C   C O N S E L H OO N S E L H OO N S E L H OO N S E L H O     G E R A LG E R A LG E R A LG E R A L                 

        B    B    B    B O L E T I MO L E T I MO L E T I MO L E T I M  I I I I N FO R M AT I VON FO R M AT I VON FO R M AT I VON FO R M AT I VO     

COMPOS IÇÃO  DO  CONSELHO  GERAL  

A diretora participa 
nas reuniões do CG, 

sem direito a voto. 

As reuniões do CG 
são presididas pela 

professora: 

Teresa Silva Carvalho 

O Conselho Geral tem na sua composição 21 elementos. 

7 representantes do  
pessoal docente 

2 representantes do 
pessoal não docente 

2 representantes 

dos alunos 

4 representantes dos 
pais e encarregados 

de educação 

- Ana Rosa Saavedra 
- Cláudia Moreira Farias 
- Fernando Adriano Fer-
nandes 
- Luísa Coelho Martins 
- Maria Rogélia Costa 
- Teresa Filipa Duarte 
- Teresa Silva Carvalho 

- Alice Maria Costa 

- Maria João Ferreira 

- Catarina de Sá 
- Patrícia Soares 

- Cosmin Ban 
- Daniel Dias 
- Fátima Pedro 

- Jovito Gregório 

3 representantes da 
autarquia 

3 representantes da 
 comunidade local 

- António Francisco  
Martins 
- Carlos Gabriel Carmo 
- Telmo Manuel Pinto 
  

- Andreia Alexandre 
(representante da Garvetur) 
- Marilita Santos 
(representante da Fundação António Aleixo) 
- Rui Miranda 
(representante do Pingo Doce) 

Correio eletrónico: cg@esla.edu.pt 



O CG 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 que tem na sua composição representantes do pessoal docente e não docente, dos pais 

e encarregados de educação, dos alunos, do município e da comunidade local.  

Ao CG 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 receitas obtidas e despesas realizadas). 

O CG reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente, por sua 

iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou por solicitação da diretora. As reuniões 

do CG são marcadas  ao final do dia de modo a permitir a participação de todos os seus membros.  

 

A comissão permanente constitui-se como uma fração do CG, respeitada a proporcionalidade dos corpos que nele têm repre-

sentação, apresentando a seguinte composição: dois representantes do pessoal docente, Fernando Adriano Fernandes e Tere-

sa Silva Carvalho; um representante do pessoal não docente, Maria João Ferreira; um representante dos pais e encarregados 

de educação, Jovito Gregório; um representante dos alunos, Patrícia Soares; um representante do município (António Martins) 

e um representante da comunidade local, Andreia Alexandre. 

Compete à comissão permanente, proceder de acordo com o estipulado na lei no que concerne ao procedimento concursal 

para a eleição do diretor, efetuar o acompanhamento da atividade do agrupamento entre as suas reuniões ordinárias, no que 

diz respeito à avaliação do diretor, definir os critérios de avaliação, elaborar os instrumentos de avaliação e no que diz respeito 

à recondução do diretor, elaborar relatório que fundamente a recondução/não recondução. 

As demais competências e regras de  organização e de funcionamento encontram-se definidas no seu regimento (constante na 

página do agrupamento). 

 

Toda a documentação inerente ao funcionamento do órgão encontra-se arquivada em dossier próprio na escola sede do agru-

pamento e igualmente na drive do correio eletrónico do órgão para fácil acesso dos seus conselheiros. 

Na página do agrupamento, na área que diz respeito ao CG (agrupamento/estrutura/órgãos/conselho geral), encontra-se para 

consulta, por todos os membros da comunidade escolar, a documentação respeitante ao trabalho que vai sendo desenvolvido. 

 

 

Página 2  

Competências, funcionamento do CG e da sua comissão permanente  

A numeração das convocatórias é efetuada desde que o CG tomou posse (fevereiro de 2012) e no no ano letivo de 2013/2014  

o órgão inicia os seus trabalhos com a convocatória n.º 8 (as sínteses das reuniões realizadas no ano letivo de 2012/2013, 

bem como documentação diversa encontra-se na página do agrupamento). 

Foram quatro as reuniões realizadas pelo CG: reunião n.º 8 no dia 19 de dezembro de 2013; reunião n.º 9 no dia 26 de feve-

reiro de 2014; reunião n.º 10 no dia 23 de abril de 2014 e reunião n.º 11 no dia 24 de julho de 2014. 

A comissão permanente realizou uma reunião no dia 8 de abril de 2014. 

Na página do agrupamento encontra-se uma listagem com  todas as convocatórias do CG. 

 

Reuniões realizadas 
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- A presidente do conselho geral deu posse aos representantes da Autarquia Local no conselho geral do Agrupamento de 

Escolas Dr.ª Laura Ayres: Carlos Gabriel da Silva Carmo, Edite Maria Pinguinha Guerreiro de Carvalho Machado e Telmo 

Manuel Machado Pinto. 

- Foi apresentado o documento final do projeto educativo (que tinha sido aprovado, na generalidade e por unanimidade em 

sede do CG do dia 24 de julho de 2013). 

- Foram analisados e aprovados os documentos suporte à operacionalização da eleição dos representantes dos alunos no 

conselho geral: edital, calendário eleitoral e regulamento eleitoral. 

- Foram definidas como prioritárias  as seguintes linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2014, tendo em con-

ta, 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: 

i) O incentivo de valores que promovam o multiculturalismo, a democracia e a solidariedade na comunidade educativa; 

ii) A melhoria das condições de proteção e segurança da comunidade escolar; 

iii) A promoção da interligação entre as escolas e estabelecimentos do agrupamento; 

iv) A manutenção/apetrechamento de equipamentos e materiais pedagógicos que permitam preparar os alunos para 

serem instruídos, autónomos e responsáveis; 

v) A disponibilidade de recursos que permitam melhores condições de trabalho para os professores no âmbito do 

desenvolvimento de práticas pedagógicas geradoras de sucesso educativo. 

- Foi apresentado e aprovado, por unanimidade, o período de férias proposto pela diretora.  
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Síntese dos assuntos tratados no 1.º Trimestre (reunião do dia 19/12/2013) 

Síntese dos assuntos tratados no 2.º Trimestre (reunião do dia 26/02/2014) 

- A presidente do conselho geral deu posse aos seguintes conselheiros: Cosmin Ban, representante dos pais e encarregados 

de educação das crianças do pré-escolar; Daniel Dias, representante dos pais e encarregados de educação dos alunos do 1º 

ciclo; Jovito Gregório, representante dos pais e encarregados de educação dos alunos do 3ºciclo; Fátima Pedro, representante 

dos pais e encarregados de educação dos alunos do ensino secundário; Catarina de Sá e Patrícia Soares, representantes dos 

alunos; António Martins, representante da Autarquia Local no conselho geral do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres. 

- Foi designada a comissão permanente, com a seguinte composição: Adriano Aires e Teresa Carvalho, representantes do 

pessoal docente; Maria João Tomás, enquanto representante do pessoal não docente; Andreia Alexandre, representante da 

comunidade; António Martins, representante da autarquia; Jovito Gregório representante dos pais e encarregados de educa-

ção; Patrícia Soares, representante dos alunos.  

- Para além das competências da comissão permanente, previstas no regimento do conselho geral, os conselheiros considera-

ram que a mesma deveria proceder à operacionalização do processo de avaliação e de recondução da diretora, pelo que 

foram efetuadas alterações aos artigos 15º, 16º e 27º do regimento do CG. 

- Foi apresentado, pela diretora, o Plano Anual de Atividades (PAA), o qual foi analisado e discutido antes de ser aprovado, 

por unanimidade. 

- Foi apresentado, pela diretora, o relatório periódico do plano anual de atividades, tendo o CG considerado que ficou feito o 

ponto da situação relativamente às atividades já realizadas, aquelas que faltam ainda concretizar e/ou concluir e aos montan-

tes utilizados na concretização das mesmas até à data. 

- Foi decidido que a comissão permanente apresentará, em sede de reunião do CG do dia 8 de abril, os documentos necessá-

rios para o processo de avaliação da diretora.  

- Foi apresentada, pela diretora, a sua carta de missão no que respeita ao ciclo de avaliação (2012/2013 e 2013/2014); o CG 

considerou esclarecedora a carta de missão da diretora.  

- Pelo facto da representante da Fundação António Aleixo, não ter estado presente nas últimas reuniões do CG e nem poder 

estar nos próximos tempos, por motivo de saúde e, dada a relevância da participação desta Instituição no agrupamento, foi 

dada, pelos conselheiros, autorização à presidente para solicitar ao presidente da Instituição a designação de um outro repre-

sentante.  
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Síntese dos assuntos tratados no 2.º Trimestre (reunião do dia 23/04/2014) 

Balanço das atividades 

- A presidente do conselho geral deu posse a Marilita Santos, representante da comunidade no que diz respeito à Fundação 
António Aleixo. 
- Foi apresentado, detalhadamente, pela diretora, o relatório da conta de gerência de 2013 e aprovado por unanimidade. 
- A proposta, apresentada pela comissão permanente, para os critérios de avaliação interna do desempenho da diretora foi 
discutida tendo sido  alterada em alguns aspetos e posteriormente aprovada por unanimidade; os critérios de avaliação são 
divulgados publicamente na página do agrupamento.  
- A presidente do CG propôs a elaboração de um boletim informativo trimestral do CG, divulgado na página do agrupamento e 
impresso para divulgação nas salas de professores, salas de funcionários, associação de estudantes, associação de pais e 
encarregados de educação; a proposta foi aceite pelos conselheiros.  

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. 

Um dos aspetos a melhorar será a assiduidade de um dos elementos da comunidade local (apenas esteve presente na reu-

nião de tomada de posse). 

Neste sentido, a presidente do CG irá reunir com este representante de forma a reforçar, mais uma vez, a importância da sua 

presença e participação no órgão. 

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

trabalho colaborativo da diretora e de outras estruturas do agrupamento, não teria sido possível, a este órgão, dar cumprimen-

to às suas competências. 

Síntese dos assuntos tratados no 3.º Trimestre (reunião do dia 24/07/2014) 

- Foi apresentado, pela diretora, o relatório final de execução do plano anual de atividades, o qual foi analisado e discutido 
antes de ser aprovado, por unanimidade.  
- Foi apresentado, pela professora Ana Saavedra, representante do pessoal docente no CG e coordenadora da Comissão de 
Autoavaliação, de forma sintética, o relatório da comissão de autoavaliação. O CG salientou o mérito, o empenho e a abnega-
ção demonstrados pelos elementos que constituem a Comissão de Autoavaliação na realização do relatório aqui apresentado. 
- Destaca-se a análise feita aos serviços prestados pelo Agrupamento que permitirá uma reflexão conjunta e articulada com 
todos os intervenientes com o propósito de melhorar a qualidade dos mesmos e de valorizar o seu contributo para o bem-estar 
de todos os elementos da comunidade educativa.  
- As propostas de alteração ao regulamento interno, elaboradas pela diretora e, às quais o CP deu parecer favorável, foram 
submetidas à aprovação do CG (nº 4 do artigo 219º; Anexo X – Mérito Escolar: no que respeita às alíneas a), b) e c) do nº 3 
do artigo 5º; alínea a) dos nºs 3 e 4 do artigo 6º; alínea a) do n.º 5 do artigo 6º) e aprovadas por unanimidade. 
- A diretora deu a conhecer o documento sobre os critérios de organização dos horários para o ano letivo 2014/2015 e consti-
tuição 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; O CG emitiu um parecer favorável. 
- A presidente do CG apresentou 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 2013/2014.  
- A presidente apresentou uma proposta para o modelo do boletim anual no que se refere ao letivo de 2013/2014; o boletim 
informativo n.º 1 será apresentado para aprovação na 1ª reunião do CG do próximo ano letivo; a presidente propõe que se 
proceda à elaboração de boletins informativos trimestrais apenas no próximo ano letivo – os membros do CG manifestaram 
uma opinião concordante com a proposta e o modelo. 
- A presidente do CG informou que o relatório anual do Projeto Educativo (enviado para todos os membros do CG) encontra-
se incompleto em virtude de, à data da sua elaboração, não estarem disponíveis todos os dados , nomeadamente os que 
dizem respeito aos resultados escolares. No início do próximo ano letivo o relatório será atualizado e será novamente enviado 
ao conselho pedagógico e ao conselho geral e, posteriormente divulgado junto das estruturas intermédias e restantes elemen-
tos da comunidade. 


