
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª  LAURA AYRES 

Como foi referido no número anterior o CG publicará, trimestralmente, um boletim informati-

vo, até ao termo do mandato dos seus conselheiros (ano letivo de 2015/2016). 

O boletim informativo será publicado no sítio do agrupamento. A sua divulgação  será igual-

mente efetuada através da impressão de alguns exemplares que serão distribuídos por dife-

rentes locais das escolas/estabelecimentos do agrupamento. 

No sítio do agrupamento podem ser consultados todos os documentos que dizem respeito à 

composição e ao funcionamento do CG nos 1º e 2º anos de mandato e no presente ano leti-

vo (3º mandato) sendo para o efeito necessário seguir os seguintes passos:   

“Agrupamento”              “Estruturas”             “Órgãos”             “CG”. 

O presente boletim informativo do CG integra as atividades que este órgão desenvolveu no 

primeiro trimestre do ano letivo de 2014/2015. 

 

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

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

 

EDITOR IAL  

Pontos de interesse 

especiais: 

• Tomada de posse do 

representante dos alu-
nos  

• Avaliação de desempe-

nho da diretora 

• Projeto Educativo 

• Relatório do Projeto 

Educativo 

• Plano Anual de Ativi-

dades (PAA) 

• Linhas Orientadoras 

para a elaboração do 
orçamento de 2015 

SUMÁRIO 

Editorial 1 

Composição do  
conselho geral 

1 

Composição da  
comissão permanente 

2 

Reuniões realizadas 2 

Síntese dos assuntos 
tratados no  
1º. Trimestre 

3 

  

   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 aluna Patrícia Soares, representante dos alunos no CG e que no ano letivo se encontrava no 

12º ano, por já não estar matriculada no agrupamento, foi substituída pelo aluno Francisco 

Guerreiro. 

Correio eletrónico: cg@esla.edu.pt Nº 2  1 º  Tr imestre  2014/15  

COMPOS IÇÃO  DA  COMIS S ÃO  PERMANENTE  

 
Como a aluna Patrícia Soares integrava a comissão permanente do órgão teve igualmente de 

ser substituída tendo sido designada a representante dos alunos Catarina de Sá. 

 



Foram duas as reuniões realizadas pelo CG: reunião n.º 12 no dia 18 de outubro de 2014; e reunião n.º 13 no dia 18 de 

dezembro de 2014. 

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

Página 2  

Reuniões realizadas 

- Foi apresentado, pela presidente do CG, o relatório, elaborado pela diretora, que faz o ponto da situação sobre o início do 

presente ano letivo.  

- Sobre o funcionamento das escolas do 1° ciclo, realizou-se, no dia 8 de outubro, uma reunião com a participação de pais e 

encarregados de educação, direção, autarquia e associação de pais. Apesar de algumas divergências de opinião, a reunião foi 

muito positiva no sentido de se conseguir uma solução participada e o mais consensual possível para o funcionamento das 

escolas e a futura distribuição dos alunos. Ficou prevista uma nova reunião para janeiro ou fevereiro de 2015; A presidente do 

CG, a convite da diretora, participou na reunião.  

- Em virtude da representante dos alunos, Patrícia Soares, ter perdido a qualidade que determinou a respetiva eleição, estava 

prevista a tomada de posse do representante dos alunos, Francisco Alberto Duarte Guerreiro, de acordo com o estipulado no 

n.º 4 do art. 16.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 

entanto, e face ao facto de o aluno não ter comparecido, a tomada de posse não se concretizou. 

- Foi efetuada a apreciação do relatório de autoavaliação da docente Maria da Conceição Borrega Rapoula Morgado Bernar-

des, diretora do agrupamento e, de acordo com os critérios de avaliação definidos pelo conselho geral em sede de reunião do 

dia 23 de abril de 2014, atribuída uma pontuação a cada um dos conteúdos dos diferentes parâmetros. 

- Foi elaborada a proposta de classificação final reportando-se a mesma exclusivamente ao resultado da avaliação interna 

pelo facto de não se ter verificado nenhuma avaliação externa no decorrer do ciclo avaliativo. A proposta de classificação final 

para a avaliação de desempenho da diretora será comunicada ao conselho coordenador da avaliação. 

Síntese dos assuntos tratados no 1.º Trimestre (reunião do dia 18/10/2014) 
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Síntese dos assuntos tratados no 1.º Trimestre (reunião do dia 18/12/2014) 

- A presidente do conselho geral deu posse a Francisco Guerreiro, representante dos alunos. 

- Devido à perda de qualidade que determinou a designação da representante dos alunos, Patrícia Soares, para a comissão 

permanente do CG e, tendo já tomado posse, o novo representante dos alunos encontram-se reunidas as condições que per-

mitem a completa composição desta comissão. 

- Foi designada para a comissão permanente a representante dos alunos Catarina de Sá passando a comissão permanente a 

ter a seguinte composição: Adriano Aires e Teresa Carvalho, representantes do pessoal docente; Maria João Tomás, represen-

tante do pessoal não docente; Andreia Alexandre, representante da comunidade; António Martins, representante da autarquia; 

Jovito Gregório representante dos pais e encarregados de educação; Catarina de Sá, representante dos alunos.  

- Foi analisada a proposta, apresentada pela presidente do CG, para o boletim informativo n.º1, edição anual, respeitante ao 

trabalho realizado pelo CG no ano letivo de 2013/2014.  
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- O boletim será divulgado na página do agrupamento e serão impressos alguns exemplares para divulgação nas escolas e 

estabelecimentos do agrupamento. 

- Foi igualmente discutida a proposta, apresentada pela presidente do CG, para o boletim informativo n.º 2, edição trimestral, 

referente ao ano letivo de 2014/2015. 

- O CG apreciou o Relatório Anual do Projeto Educativo (atualizado), tendo considerado que o mesmo é resultado do trabalho 

avaliativo/colaborativo de uma vasta equipa com a consequente riqueza das conclusões/recomendações produzidas. Conside-

rou-se que o documento reflete o grau de consecução das metas definidas nas diferentes dimensões.  

- A diretora procederá à divulgação do Relatório Anual do Projeto Educativo. 

- A equipa de avaliação do projeto educativo nas considerações finais do relatório refere que “Com base nos resultados alcan-

çados e considerando os critérios de avaliação definidos para a monitorização e avaliação (quadro 1 da página 30 do projeto 

educativo), deve ser efetuada a análise que se considere adequada”. O conselho pedagógico procedeu à reformulação do 

projeto educativo, tendo para o efeito sido consideradas as sugestões apresentadas pelas subequipas da equipa de avaliação 

e o conteúdo do relatório de avaliação, procurando que a nova versão permitisse uma operacionalização e uma avaliação 

mais objetiva.  

- Foi apresentado pela diretora, professora Conceição Bernardes, o Plano Anual e Plurianual de Atividades (PAA). 

- O Plano Anual e Plurianual de Atividades (PAA) foi analisado e discutido antes de ser aprovado, por unanimidade, dando o 

CG cumprimento à alínea e) do art. 13º do decreto-lei nº 75/2008, de 22 de abril com a nova redação conferida pelo decreto-lei 

nº 137/2012, de 2 de julho. 

De modo a dar cumprimento ao estabelecido na alínea h) do nº 1 do artº 13º constante no decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de 

abril alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, com a redação “Definir as linhas orientadoras para a 

elaboração do orçamento”, a presidente do CG apresentou a proposta que a seguir se transcreve, tendo sido discutida e apro-

vada, por unanimidade, neste conselho: 

“Com o presente documento o Conselho Geral vem dar cumprimento ao estabelecido na alínea h) do número 1 do artigo 13º 

do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho.  

 

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, o Conselho Geral definiu, na sua 

reunião do dia 18 de dezembro de 2014 as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do ano económico de 2015. 

Na definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do próximo ano deve ser tida em conta a situação eco-

nómica e social atual, bem como as restrições orçamentais e a reduzida geração de receitas próprias, enquanto fatores condi-

cionantes e limitativos da autonomia financeira do agrupamento.  

 

Torna-se fundamental encontrar contributos para que o planeamento e execução orçamental possam responder de modo efi-

ciente às exigências que se colocam face às despesas correntes e apoiar de forma efetiva as expetativas da comunidade edu-

cativa no sentido de minorar as reais desigualdades existentes no seu meio. 
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Síntese dos assuntos tratados no 1.º Trimestre (reunião do dia 18/12/2014) 
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Síntese dos assuntos tratados no 1.º Trimestre (reunião do dia 18/12/2014) 

- Assim, na elaboração do orçamento do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, a direção e o conselho administrativo 

deverão ter como referência as despesas realizadas no ano anterior nos diferentes blocos constituintes do orçamento e consi-

derar as linhas de orientação que a seguir se enumeram. 

1. Afetar, prioritariamente, os recursos orçamentais às despesas obrigatórias.  

2. Estabelecer medidas, no âmbito da ação social escolar, dirigidas a novos casos de alunos carenciados, no sentido 

de usufruírem de condições favoráveis do refeitório e/ou do bufete. 

3. Garantir o funcionamento da Unidade de Ensino Especial. 

4. Consignar as verbas necessárias à implementação do projeto educativo, do projeto curricular do agrupamento e das 

atividades previstas nos planos anual e plurianual de atividades.  

5. Afetar verbas destinadas à aquisição e manutenção de equipamentos e materiais essenciais ao funcionamento das 

atividades letivas e ainda ao bom desempenho dos diversos serviços do Agrupamento, de modo a assegurar as melho-

res condições de estudo e de trabalho da comunidade escolar. 

6. Dar continuidade à manutenção, requalificação e recuperação de espaços, instalações e equipamentos tendo em 

vista a promoção de condições de ensino/aprendizagem, conforto e segurança que proporcionem uma escola de 

sucesso 

7. Dar continuidade às medidas de combate ao desperdício, de poupança de energia e que prossigam os objetivos de 

redução, reutilização e reciclagem. 

8. Possibilitar a formação efetiva, sempre que possível nas instalações do Agrupamento, dos funcionários e professo-

res, através de recursos humanos existentes. 

9. Celebrar de protocolos com entidades externas, acautelando-se sempre o interesse público. 

10. Dar continuidade ao autofinanciamento para os projetos de desenvolvimento educativo e atividades de enriqueci-

mento curricular, recorrendo, designadamente, à comparticipação das autarquias locais e de outras entidades públicas 

e privadas.” 

- O documento das linhas orientadoras acompanhará a proposta de orçamento, pelo que será assinado pela presidente do CG 

e entregue nos serviços de administração escolar. 

- A diretora tomou posse no dia 22 de julho de 2011 e o termo do seu mandato, que tem a duração de quatro anos, ocorrerá a 

22 de julho de 2015. De acordo com o estipulado no n.º 2 do art. 25.º do decreto-lei nº 75/2008, de 22 de abril com a nova 

redação conferida pelo decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho, até sessenta dias antes do termo do mandato do diretor, o con-

selho geral delibera sobre a recondução do diretor ou abertura do procedimento concursal tendo em vista a realização de nova 

eleição. De acordo com as competências da comissão permanente constantes no art. 15.º do regimento do órgão, nomeada-

mente no que se refere à alínea c) do seu n.º 2, compete à comissão no que diz respeito à recondução do diretor, elaborar 

relatório que fundamente a sua recondução/não recondução. Neste sentido a comissão permanente irá proceder à elaboração 

deste relatório durante o 2º período. 

- Foi apreciado o protocolo de colaboração celebrado entre o agrupamento e a Associação do Conservatório de Albufeira, 

tendo este órgão considerado uma mais valia para o agrupamento e para a comunidade, colmatando uma lacuna na oferta da 

formação artística. 


