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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 27 

de julho de 2015. 

 

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 18 reuniões do CG e de 3 reuniões da sua Comissão Permanente as quais se 

encontram explicitadas nos quadros 1 e 2. 

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

   de 16 de fevereiro de 2012 a 27 de julho de 2015 
 

ANO LETIVO 2011/2012 

Reunião 1 - 16/02/2012 

Ordem de trabalhos  
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.:  

Decisões tomadas 
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 

Ordem de trabalhos  
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. 

Decisões tomadas 
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); 
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. 
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Ponto quatro:  
- Foi aprovado o Relatório de Contas e Gerência relativo ao ano de dois mil e onze. 

Reunião 3 - 26/07/2012 
Ordem de trabalhos  
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. 

Decisões tomadas 
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 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”. 
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ANO LETIVO 2012/2013 

Reunião 4 - 17/10/2012 
Ordem de trabalhos  
Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Projeto TEIP3 (Território Educativo de Intervenção Prioritária); 
Ponto três: Outros assuntos. 
Decisões tomadas 
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, que será divulgado em todas as escolas 
e estabelecimentos de ensino do agrupamento e na página do agrupamento. Este mesmo comunicado 
será 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 
Ordem de trabalhos  
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. 
Decisões tomadas 
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; 
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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 
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 

Ordem de trabalhos  
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. 

Decisões tomadas 
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 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, 
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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. 

Reunião 7 - 24/07/2013 

Ordem de trabalhos  
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. 

Decisões tomadas 
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);  
- 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; 
- 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. 
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 
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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, 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 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 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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ANO LETIVO 2013/2014 

Reunião 8 - 19/12/2013 
Ordem de trabalhos  
Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Tomada de posse dos representantes da autarquia no Conselho Geral; 
Ponto três: Apresentação do documento final do Projeto Educativo; 
Ponto quatro: Discussão e aprovação dos documentos suporte à eleição dos representantes dos alunos 
no Conselho Geral; 
Ponto cinco: Definição das linhas orientadoras do orçamento de 2014; 
Ponto seis: Outros assuntos. 
Decisões tomadas 
Ponto dois: 
- A presidente do conselho geral deu posse aos representantes da Autarquia Local no conselho geral do 
Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, designados através do despacho nº 144/2013, de 29 de 
novembro: Carlos Gabriel da Silva Carmo, Edite Maria Pinguinha Guerreiro de Carvalho Machado e 
Telmo Manuel Machado Pinto. 
Ponto três: 
- Foi apresentado o documento final do projeto educativo, que foi aprovado, na generalidade e por 
unanimidade em sede do CG do dia 24 de julho de 2013. 
Ponto quatro: 
- Dando cumprimento ao estipulado nos artigos 14º e 15º do Decreto - Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, 
alterado e republicado pelo decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho e no regulamento interno, foram 
analisados e aprovados os documentos suporte à operacionalização da eleição dos representantes dos 
alunos no conselho geral: edital, calendário eleitoral e regulamento eleitoral. 
Ponto cinco:  
- 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 aprovada, 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. 
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 2014: 
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.” 
- O documento das linhas orientadoras que acompanhará a proposta de orçamento, será assinado pela 
presidente do CG e entregue nos serviços de administração escolar. 
Ponto seis: 
Foi apresentado e aprovado, por unanimidade, o período de férias proposto pela diretora, a saber, de 9 
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a 17 de janeiro e de 7 a 11 de abril. 

Reunião 9 - 26/02/2014 
Ordem de trabalhos  
Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Tomada de posse dos novos membros do conselho geral (representantes dos pais e 
encarregados de educação; representantes dos alunos; representante da autarquia); 
Ponto três: Designação da comissão permanente; 
Ponto quatro: Discussão e aprovação do Plano Anual de Atividades; 
Ponto cinco: Apreciação do relatório periódico do Plano Anual de Atividades; 
Ponto seis: Apresentação e apreciação da carta de missão da diretora; 
Ponto sete: Discussão e aprovação dos critérios de avaliação interna do desempenho da diretora; 
Ponto oito: Outros assuntos 

Decisões tomadas 
Ponto dois: 
- A presidente do conselho geral deu posse aos seguintes membros:  

i) Cosmin Ban, representante dos pais e encarregados de educação das crianças do pré-escolar; 
ii) Daniel Dias, representante dos pais e encarregados de educação dos alunos do 1º ciclo; 
iii) Jovito Gregório, representante dos pais e encarregados de educação dos alunos do 3ºciclo; 
iv) Fátima Pedro, representante dos pais e encarregados de educação dos alunos do ensino 
secundário; 
v) Catarina de Sá, representante dos alunos; 
vi) Patrícia Soares, representante dos alunos; 
vii) António Martins, representante da Autarquia Local no conselho geral do Agrupamento de Escolas 
Dr.ª Laura Ayres, designado através do despacho nº 27/2014, de 22 e janeiro. 

- O termo de posse será arquivado no dossier do órgão. 
Ponto três: 
- 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 educação; Patrícia Soares, 
representante dos alunos.  
- Para além das competências da comissão permanente, previstas no regimento do conselho geral, os 
conselheiros consideraram que a mesma deveria proceder à operacionalização do processo de avaliação 
e de recondução do diretor, facto que implica uma alteração do regimento. Assim, procedeu-se como 
estipulado no artigo 27º, do capítulo IV do regimento; 
- Foram discutidas e aprovadas as alterações propostas aos artigos 15º, 16º e 27º do regimento. 
Ponto quatro: 
- Foi apresentado pela diretora, professora Conceição Bernardes, o Plano Anual de Atividades (PAA);  
- O Plano Anual 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; 
- O Plano Anual de Atividades será arquivado no dossier do órgão. 
Ponto cinco: 
- Foi apresentado pela diretora, professora Conceição Bernardes, o Relatório Periódico do Plano Anual 
de Atividades (PAA);  
- O CG apreciou o Relatório Periódico do Plano Anual de Atividades (PAA), tendo considerado que ficou 
feito o ponto da situação relativamente às atividades já realizadas, aquelas que faltam ainda concretizar 
e/ ou concluir e aos montantes utilizados na concretização até à data; 
- O Relatório Periódico do Plano Anual de Atividades será arquivado no dossier do órgão; 
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Ponto seis: 
- Foi apresentada pela diretora, professora Conceição Bernardes, a sua carta de missão no que respeita 
ao ciclo de avaliação (2012/2013 e 2013/2014); anexa-se à ata a carta de missão; 
- O CG considerou esclarecedora a carta de missão da diretora. 
Ponto sete: 
- Foi decidido que a comissão permanente apresentará, em sede de reunião do CG do dia 8 de abril, os 
documentos necessários para o processo de avaliação da diretora.  
Ponto oito: 
- Pelo facto da representante da Fundação António Aleixo, não ter estado presente 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, a presidente deste órgão solicitou aos conselheiros autorização para 
pedir ao presidente da Instituição que designe um outro representante. 

Reunião 10 - 23/04/2014 

Ordem de trabalhos  
Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Tomada de posse da representante da Fundação António Aleixo; 
Ponto três: Aprovação do relatório da conta de gerência de 2013; 
Ponto quatro: Discussão e aprovação dos critérios de avaliação interna do desempenho da diretora; 
Ponto cinco: Outros assuntos. 

Decisões tomadas 
Ponto dois: 
- Em sede de reunião do CG do dia 26 de fevereiro foi decidido que a presidente deste órgão iria 
proceder às diligências necessárias para a substituição da representante da Fundação António, Marlene 
Baião, em virtude desta não ter estado presente 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; as 
diligências foram tomadas e foi enviada para o email do CG, a procuração com a nova representante da 
Fundação António Aleixo; 
- A presidente do conselho geral deu posse a Marilita Santos, representante da comunidade no que diz 
respeito à Fundação António Aleixo. 
Ponto três: 
- Dando cumprimento ao estipulado na alínea j) do nº 1 do artigo 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 foi apresentado, 
detalhadamente, pela diretora, o relatório da conta de gerência de 2013; 
- O relatório da conta de gerência de 2013 foi aprovado por unanimidade; 
- A presidente do CG informou que o relatório da conta de gerência será arquivado no dossier do órgão e 
na drive do email. 
Ponto quatro: 
- A proposta 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 serão 
divulgados publicamente na página do agrupamento. 
Ponto cinco: 
- 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 e, fundamentou a mesma no 
facto das sínteses do CG divulgadas na página do agrupamento não serem lidas; a proposta foi aceite 
pelos conselheiros e a presidente do CG irá enviar via correio eletrónico os boletins informativos 
trimestrais do 1º e do 2º períodos. 
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Reunião 11 - 24/07/2014 

Ordem de trabalhos  
Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Análise e aprovação do relatório final de execução do plano anual de atividades; 
Ponto três: Apreciação do relatório da comissão de autoavaliação; 
Ponto quatro: Discussão e aprovação de alterações ao regulamento interno; 
Ponto cinco: Parecer sobre os critérios de organização dos horários para o ano letivo 2014/2015; 
Ponto seis: Aprovação do mapa de férias da diretora; 
Ponto sete: Balanço do trabalho desenvolvido pelo conselho geral; 
Ponto oito: Outros assuntos. 

Decisões tomadas 
Ponto dois:  
- Análise do relatório final de execução do plano anual de atividades, apresentado pela directora; 
- Aprovação, por unanimidade, do PAA; deste modo 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. 
Ponto três:  
- Apresentação, pela professora Ana Saavedra, representante do pessoal docente no CG e coordenadora 
da Comissão de Autoavaliação, de forma sintética, o relatório da comissão de auto-avaliação; 
- O CG salientou o mérito, o empenho e a abnegação 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. 
Ponto quatro:  
- 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 unanimidade 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 os pareceres favoráveis do CP), a saber: 
i) O nº 4 do artigo 219º passa a ter a seguinte redação: É estabelecido um máximo de cinco dias de 
ausência em visitas de estudo para cada aluno /turma; 
ii) Relativamente ao Anexo X – Mérito Escolar: no que respeita ao nº 3 do artigo 5º as alíneas a), b) e c) 
passam a ter a seguinte redação, respetivamente “A obtenção de média igual 4, arredondada à unidade, 
nas áreas curriculares disciplinares, Bom nas áreas curriculares não disciplinares e de Expressões do 1º 
ciclo”, “A obtenção de média igual ou superior a 4, arredondada à unidade, nas áreas curriculares 
disciplinares do 2º ciclo do ensino básico, não podendo o aluno ter nenhum nível negativo e, no máximo, 
até 2 disciplinas com nível igual a 3” e “A obtenção de média igual ou superior a 16 valores, arredondada 
à unidade, no ensino secundário, não podendo o aluno ter nenhuma classificação inferior a 14 valores, 
nem qualquer disciplina ou módulo em atraso”; no que diz respeito ao nºs 3 e 4 do artigo 6º a alínea a) 
passa a ter a seguinte redação “A obtenção de média igual a cinco (arredondada à unidade) no conjunto 
das várias disciplinas, não podendo o aluno ter nenhum nível inferior a 4” e ainda relativamente ao n.º 5 
a alínea a) passa a ter a seguinte redação “A obtenção de média igual ou superior a 18 (arredondada à 
unidade) no conjunto das várias disciplinas, não podendo o aluno ter nenhuma classificação inferior a 16 
nem qualquer disciplina ou módulo em atraso”. 
Ponto cinco:  
- A diretora deu a conhecer o documento sobre os critérios de organização dos horários para o ano 
letivo 2014/2015 e constituição de turmas, elaborado em sede do Conselho Pedagógico (CP) e 
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decorrente da competência deste órgão para definição dos critérios gerais a que deve obedecer a 
elaboração dos horários; 
- O CG emitiu um parecer favorável em relação aos critérios definidos para a organização dos horários 
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 seis:  
- Aprovação do mapa de férias da diretora deste Agrupamento. 
Ponto sete:  
- Apresentação, pela presidente do conselho geral, do 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. 

ANO LETIVO 2014/2015 

Reunião 12 - 13/10/14 

Ordem de trabalhos  
Ponto Um: Tomada de posse do representante dos alunos; 
Ponto Dois: Informações; 
Ponto Três: Apreciação do relatório de autoavaliação da diretora e definição da proposta de classificação 
final; 
Ponto Quatro: Outros assuntos 
Decisões tomadas 
Ponto Três:  

- Foi decidido que a pontuação a atribuir a cada conteúdo dos diferentes parâmetros, será a 
média aritmética resultante das diferentes propostas apresentadas por cada corpo 
representado; 
- Foi efetuada a apreciação do relatório de autoavaliação da docente Maria da Conceição 
Borrega Rapoula Morgado Bernardes, 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, resultando numa 
classificação da avaliação interna de oito, vírgula zero, seis (8,06) o que corresponde à menção 
qualitativa de muito bom; 
- 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, pelo que o conselho geral propõe a classificação final de oito, 
vírgula zero, seis (8,06) valores, correspondente à menção de muito bom. O conselho geral 
considerou ainda que o relatório deveria ser mais objetivo e ter sido elaborado tendo em conta 
os critérios de avaliação estabelecidos, por forma a facilitar a sua análise; 
- A proposta de classificação final para a avaliação de desempenho da diretora será comunicada 
ao conselho coordenador da avaliação. 
Reunião 13 - 18/12/14 

Ordem de trabalhos  
Ponto Um: Tomada de posse do representante dos alunos;  
Ponto Dois: Informações; 
Ponto Três: Comissão permanente - designação do representante dos alunos; 
Ponto Quatro: Boletins Informativos do CG; 
Ponto Cinco: Projeto educativo - apreciação do relatório anual; 
Ponto Seis: Discussão e aprovação dos planos anual e plurianual de atividades; 
Ponto Sete: Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2015; 
Ponto Oito: Outros assuntos. 
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Decisões tomadas 
- 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 permitem a completa composição desta comissão; 
- Foi decidido que a comissão permanente passaria a ter 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 educação; Catarina de Sá, 
representante dos alunos. 
Ponto Quatro:  
- 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 e aprovada, por 
unanimidade.; 
- O boletim será divulgado na página do agrupamento e serão impressos alguns exemplares para 
divulgação nas escolas e estabelecimentos do agrupamento, bibliotecas escolares, associação de pais e 
encarregados de educação e delegados de turma; 
- 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 e aprovada, por unanimidade. 
Ponto Cinco: 
- 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. Considerou-se que o documento reflete o grau de consecução 
das metas definidas nas diferentes dimensões; 
- O Relatório será arquivado no dossier do órgão, sem os anexos e, este com os respetivos anexos já se 
encontra na drive do email. A diretora procederá à sua divulgação. 
Ponto Seis: 
- 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; 
- O Plano Anual e Plurianual de Atividades será arquivado no dossier do órgão e na drive do email. 
Ponto Sete: 
- 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 aprovada, 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 económica e social atual, bem como as restrições orçamentais e a reduzida geração de 
receitas próprias, enquanto fatores condicionantes e limitativos da autonomia financeira do 
agrupamento.  
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Torna-se fundamental encontrar contributos para que o planeamento e execução orçamental possam 
responder de modo eficiente às exigências que se colocam face às despesas correntes e apoiar de forma 
efetiva as expetativas da comunidade educativa no sentido de minorar as reais desigualdades existentes 
no seu meio. 
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 considerar 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 melhores 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 professores, através de recursos humanos existentes. 
9. Celebrar protocolos com entidades externas, acautelando-se sempre o interesse público. 
10. Dar continuidade ao autofinanciamento para os projetos de desenvolvimento educativo e atividades 
de enriquecimento curricular, recorrendo, designadamente, à comparticipação da autarquia local 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. 
Ponto Oito: 
- De acordo com as competências da comissão permanente constantes no art. 15.º do regimento do 
órgão, nomeadamente 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. 

Reunião 14 - 28/04/15 

Ordem de trabalhos  
Ponto Um: Informações; 
Ponto Dois: Aprovação do relatório da conta de gerência de 2014;  
Ponto Três: Operacionalização do processo de recondução/não recondução da diretora; 
Ponto Quatro: Outros assuntos. 

Decisões tomadas 
Ponto Dois: 

- O relatório da conta de gerência de 2014, apresentado pela diretora, foi aprovado por 
unanimidade. 
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Ponto Três: 

- Foi solicitada a saída da diretora para se proceder à discussão deste ponto da ordem de 
trabalhos; 
- A comissão permanente decidiu, na reunião do dia 21 de abril, apresentar a seguinte proposta 
de operacionalização do processo ao conselho geral:  
   - 1º: Considera que os aspetos mais relevantes a abordar no relatório devem ser os seguintes: 
i) Implementação e execução do Projeto de Intervenção, Programa TEIP 3, Projeto Educativo; 
Recolha de evidências nos documentos (Projeto de Intervenção, Programa TEIP 3/Relatório, 
Projeto Educativo/Relatório, Plano Anual e Plurianual de Atividades/Relatório); ii) Cumprimento 
das competências da diretora; Recolha de evidências nos documentos (atas do Conselho Geral, 
Regulamento Interno); iii) Ações de melhoria; Recolha de evidências nos documentos (relatórios 
da Comissão de Autoavaliação e relatório da Avaliação Externa). 
   - 2.º: Considera ainda necessário a elaboração de relatório síntese, ou afim, do balanço de 
atividade do mandato 2011/2015 por parte da diretora do agrupamento (neste deve ser feita 
referência ao projeto de intervenção com o qual se candidatou ao cargo de diretora, efetuado o 
balanço de atividade do mandato e apresentadas propostas de trabalho para 2015/2019); 
   - 3.º: Acha para o efeito pertinente a presença da diretora podendo deste modo serem 
apreciadas todas as questões relevantes para a sua recondução/não recondução, no momento 
anterior à decisão pelo conselho geral; 
- Foi discutido cada um dos pontos da proposta da comissão permanente tendo o CG 
concordado com a mesma; 
- A data do termo do mandato da diretora é 22 de julho de 2015 (o início do mandato foi a 22 
de julho de 2011 e a duração é de quatro anos) e de modo a dar cumprimento ao referido nas 
alíneas b) e c) foram estabelecidas as seguintes datas: 13 de maio para a entrega do relatório 
síntese do balanço de atividade por parte da diretora, 18 de maio para o envio do relatório da 
comissão permanente e 21 de maio para a reunião do conselho geral; 
- Foi solicitada a presença da diretora tendo a mesma sido informada de todos os aspeto 
decididos no que diz respeito a este ponto da ordem de trabalhos. 
Ponto Quatro: 

- O representante da autarquia, António Martins, frisou o facto dos atrasos na transferência de 
verba estar resolvido; 
- O representante da autarquia, António Martins, quando questionado, sobre a cessação do 
protocolo estabelecido com o projeto “Rede de Escolas de Excelência – ESCXEL” referiu que, tal 
decisão se tinha devido a razões financeiras, não tendo sido ouvidos, formalmente, os diretores 
dos agrupamentos de escolas do concelho. Acrescentou ainda que foi constituída a estrutura 
“Observatório da educação” que integra um grupo de trabalho que terá a função de tratar os 
dados relativos aos resultados escolares dos alunos do concelho; 
- Sobre o assunto referido anteriormente considerou o CG que a autarquia talvez pudesse 
ponderar a participação no grupo de trabalho de elementos que pertenceram ao projeto “Rede 
de Escolas de Excelência – ESCXEL” tendo em conta a experiência acumulada e o espólio de 
informação; O representante da autarquia, António Martins, declarou que daria a conhecer esta 
sugestão junto do executivo; 
- O representante da autarquia, António Martins, prestou esclarecimentos no que concerne ao 
assunto da legalidade do bloco de apartamentos que foi construído junto à escola secundária, 
abordado no ponto um da ordem de trabalhos. 
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Reunião 15 - 21/05/15 

Ordem de trabalhos  
Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Deliberação sobre a recondução da diretora do agrupamento de escolas Dr.ª Laura Ayres. 
Decisões tomadas 
a) A presidente do conselho geral apresentou o cronograma das ações desenvolvidas pela comissão 
permanente e pelo conselho geral conducentes ao processo de recondução da diretora. Assim, foram 
necessárias quatro reuniões, a saber: 

i) duas da comissão permanente, tendo-se verificado a primeira no dia 21 de abril, com a 
elaboração da proposta de operacionalização do processo de recondução/não recondução, e a 
segunda no dia 13 de maio, para a elaboração do relatório; 

ii) duas do conselho geral, uma que teve lugar no dia 28 de abril, onde foi discutida a proposta de 
operacionalização do processo de recondução/não recondução, e a outra a que diz respeito à 
presente ata. 

b) A presidente do conselho geral solicitou à diretora que apresentasse em traços gerais o relatório de 
atividades que elaborou referente ao quadriénio 2011/2015 e que foi atempadamente enviado a todos 
os conselheiros para análise prévia; 
c) A presidente do conselho geral solicitou aos conselheiros presentes que, tivessem alguns aspetos que 
pretendessem ver esclarecidos, no que concerne ao relatório de atividades do seu mandato do 
quadriénio 2011/2015, os apresentassem à diretora. Não foi solicitado nenhum esclarecimento; 
d) Posteriormente foi solicitada a saída da diretora para se proceder à apreciação do relatório da 
comissão permanente. Foi considerado que o relatório é conciso e objetivo, tendo sido elaborado de 
acordo com os aspetos estipulados em sede do conselho geral; 
e) Os conselheiros manifestaram a sua opinião desfavorável relativamente ao processo de eleição e de 
recondução do diretor legalmente instituído pelo Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, alterado e 
republicado pelo decreto-lei nº 137/2012, uma vez que o mesmo não garante a transparência e a 
participação democrática de todos os elementos da comunidade educativa; salienta-se, no entanto, que 
esta discordância não tem que ver com o processo específico de recondução em causa; 
f) Procedeu-se à votação secreta da proposta de recondução da diretora tendo sido utilizado para o 
efeito um boletim de voto. Após todos terem votado, a presidente do conselho geral procedeu à 
contagem dos votos tendo o resultado apurado sido o seguinte: catorze votos a favor e um voto em 
branco. Atendendo ao resultado apurado o conselho geral deliberou, por maioria, a recondução da 
diretora; 
g) A presidente do conselho geral informou os presentes que será enviada à DGAE toda a documentação 
referente ao processo de recondução da diretora; 
h) A presidente do conselho geral colocou à consideração dos conselheiros a pertinência de realização 
de cerimónia pública para tomada de posse da diretora, tendo sido decidido a realização da mesma; 
i) Foi solicitada a presença da diretora tendo a mesma sido informada da deliberação do conselho geral e 
da decisão acerca da cerimónia pública da tomada de posse; 
j) A presidente do conselho geral leu o comunicado que elaborou, no sentido de informar a comunidade 
acerca da deliberação sobre a recondução da diretora, e que será divulgado na página do agrupamento 
e enviado para os coordenadores das escolas e estabelecimentos do agrupamento. 

Reunião 16 - 17/06/15 

Ordem de trabalhos  
Ponto único: Deliberação sobre um recurso relativo à decisão final de aplicação de medida disciplinar 
sancionatória a uma aluna. 

Decisões tomadas 
a) A presidente do conselho geral informou os conselheiros de que a diretora do agrupamento não 
estará presente por razões que se prendem com a ordem de trabalhos; 
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b) O relator, professor Fernando Adriano Fernandes, apresentou a proposta de decisão aos conselheiros; 
c) A proposta de decisão apresentada pelo relator, isto é, o deferimento parcial ao recurso interposto, 
foi aprovada por unanimidade; 
d) A presidente do conselho geral remeterá a decisão deste órgão à diretora do agrupamento que 
notificará a encarregado de educação; 
e) Na sequência da análise efetuada, o conselho geral considerou pertinente apresentar as seguintes 
recomendações à diretora do agrupamento, no intuito de prevenir situações análogas: 

i) Utilização de um documento para registo das entradas nas escolas do agrupamento, em 
 suporte de papel, onde conste o motivo da deslocação à escola, data e rúbrica do visitante; 

ii) Verificação, por parte do funcionário da portaria das escolas, do horário de atendimento do diretor 
de turma; 

iii) Acompanhamento do visitante, sempre que possível, por parte de um funcionário. 
g) A ata foi lida e aprovada na reunião. 

Reunião 17 - 27/07/15 

Ordem de trabalhos  
Ponto único: Tomada de posse da diretora. 

Decisões tomadas 
- Foi dada posse à diretora, professora Maria da Conceição Borrega Rapoula Morgado Bernardes, 
reconduzida para mais um mandato, tendo para o feito sido efetuado o preenchimento do termo de 
posse. 

Reunião 17 - 27/07/15 
Ordem de trabalhos  
Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Análise e aprovação do relatório final de execução do plano anual de atividades; 
Ponto três: Apreciação do relatório da comissão de autoavaliação; 
Ponto quatro: Apreciação da avaliação efetuada pelo conselho pedagógico acerca do impacto das 
atividades nos resultados escolares; 
Ponto cinco: Parecer sobre os critérios de organização dos horários; 
Ponto seis: Parecer acerca da constituição das assessorias técnico-pedagógicas da direção; 
Ponto sete: Aprovação do mapa de férias da diretora; 
Ponto oito: Balanço do trabalho desenvolvido pelo conselho geral; 
Ponto nove: Outros assuntos. 
Decisões tomadas 
Ponto dois:  
- Análise do relatório final de execução do plano anual de atividades, apresentado pela diretora. 
- Aprovação, por unanimidade, do PAA; deste modo 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. 
- O relatório final de execução do plano anual de atividades será arquivado no dossier do órgão. 
Ponto três:  
- Apresentação, pela professora Ana Saavedra, representante do pessoal docente no CG e coordenadora 
da Comissão de Autoavaliação, de forma sintética, do relatório da comissão de auto-avaliação. 
- O conselho geral salienta o mérito e o empenho demonstrados pelos elementos que constituem a 
comissão de autoavaliação na realização do relatório aqui apresentado; destaca a importância da análise 
comparativa 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; deste 
modo deu cumprimento alínea k) do n.º 1 do artigo 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; 
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- O conselho geral recomenda que, no início do ano letivo, a diretora promova reuniões para 
apresentação dos resultados do processo de autoavaliação desencadeado no presente ano letivo e 
simultaneamente desencadeie os mecanismos necessários para a superação dos pontos fracos 
detetados;  
Ponto quatro: 
- O conselho pedagógico avaliou positivamente o impacto que as atividades desenvolvidas no ano letivo 
2014/2015 tiveram nos resultados escolares deliberando como plano estratégico o plano plurianual de 
melhoria TEIP, complementado com algumas alterações na distribuição serviço e organização dos 
horários das turmas e dos professores, nos grupos /departamentos que contemplam aprendizagens 
estruturantes (em anexo o parecer do conselho pedagógico); 
- De acordo com o artigo 15.º do despacho normativo nº 10-A/2015, de 19 de junho o conselho geral 

apreciou positivamente o plano estratégico reconhecendo o seu impacto na melhoria das 
condições do trabalho pedagógico. 
Ponto cinco: 
- A diretora deu a conhecer o documento sobre os critérios de organização dos horários para o ano 
letivo 2015/2016 e constituição de turmas, elaborado em sede do conselho pedagógico e decorrente da 
competência deste órgão para definição dos critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos 
horários e de acordo com a seguinte legislação; 
- O conselho geral emitiu um parecer favorável em relação aos critérios definidos no assunto em apreço 
dando desta forma cumprimento à alínea l) do n.º 1 do artigo 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 seis: 
- De acordo com o estipulado no n.º 6 do artigo 10.º do despacho normativo n.º 10-A/2015, de 19 de 
junho, a diretora apresentou ao conselho geral os critérios para a constituição e dotação das assessorias 
para apoio à sua atividade, previstas no artigo 30.º do decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua 
redação atual; 
- O conselho geral, após análise da proposta apresentada, autorizou, a constituição das seguintes 
assessorias técnico-pedagógicas: TEIP; Área de Alunos – Cursos Gerais; Ensino Noturno; Cursos 
Profissionais; Projetos Desenvolvimento Educativo; Ação Disciplinar; Apoio à EB23, dando deste modo 
deu cumprimento ao n.º 1 do artigo 30.º do decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua redação 
atual. 
Ponto sete: 
- Depois de dado a conhecer, foi aprovado o mapa de férias da diretora deste Agrupamento, a saber: de 
12 a 20 de agosto (6 dias); de 2 a 17 de dezembro (11 dias); o conselho geral deu cumprimento à alínea 
s) do n.º 1 do artigo 30.º do decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua redação atual. 
Ponto oito: 
- 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 2014/2015 (em 
anexo à ata); 
- Foi apresentado, pela presidente do conselho geral, o boletim informativo n.º 3 do CG relativo ao 3º 
trimestre do ano letivo de 2014/2015. 
Ponto nove: 
- A diretora referiu que em relação às questões financeiras tratadas na reunião do conselho geral que 
teve lugar no dia 28 de abril (transferência, por parte da autarquia, de verbas referentes aos Protocolos 
de Informática e Manutenção da EB23) não houve qualquer alteração, uma vez que as verbas ainda não 
foram transferidas. Aliás, pelo último e-mail recebido, pelo menos um dos protocolos não vai ser pago 
integralmente. Em relação a este ano letivo, que está a terminar, não houve qualquer transferência de 
verbas para manutenção e assistência técnica. 
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Quadro 2 – Síntese das reuniões realizadas pela comissão permanente do CG relativas ao período  

de 16 de fevereiro de 2012 a 27 de julho de 2015.  
 

ANO LETIVO 2013/2014 

Reunião 1 - 08/04/2014   

Ordem de trabalhos  
Ponto único: Avaliação interna do desempenho da diretora. 
Decisões tomadas 
- De acordo com a Portaria n.º 266/2012, de 30 de agosto, foram definidos os critérios de avaliação 
interna do desempenho da diretora.  

ANO LETIVO 2014/2015 

Reunião 2 - 21/04/20145  

Ordem de trabalhos  
Ponto único: Operacionalização da recondução/não recondução da diretora. 

Decisões tomadas 
- A comissão permanente considerou que os aspetos mais relevantes a abordar no relatório seriam os 
seguintes:  

i) Implementação e execução do Projeto de Intervenção, Programa TEIP 3, Projeto Educativo; 
Recolha de evidências nos documentos (Projeto de Intervenção, Programa TEIP 3/Relatório, 
Projeto Educativo/Relatório, Plano Anual e Plurianual de Atividades/Relatório); 

ii) Cumprimento das competências da Diretora; Recolha de evidências nos documentos (atas do 
Conselho Geral, Regulamento Interno); 

iii) Ações de melhoria; Recolha de evidências nos documentos (Relatórios da Comissão de 
Autoavaliação e relatório da Avaliação Externa). 

- Considerou ainda necessário a elaboração de relatório síntese, ou afim, do balanço de atividade do 
mandato 2011/2015 por parte da diretora do agrupamento (neste deve ser feita referência ao projeto 
de intervenção com o qual se candidatou ao cargo de diretora, efetuado o balanço de atividade do 
mandato e apresentadas propostas de trabalho para 2015/2019); 
- Achando-se para o efeito pertinente a presença da diretora podendo deste modo serem apreciadas 
todas as questões relevantes para a sua recondução/não recondução, no momento anterior à decisão 
pelo conselho geral. 

Reunião 3 - 13/05/20145 

Ordem de trabalhos  
Ponto único 
Elaboração do relatório de recondução/não recondução da diretora do agrupamento. 

Decisões tomadas 
- Foi elaborado o relatório de recondução da diretora de acordo com o que foi decidido em sede de 
reunião do conselho geral do dia 28 de abril de 2015; 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

O conselho geral e a respetiva comissão permanente 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. 

 

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

o conselho geral do agrupamento e o trabalho colaborativo da diretora e de outras estruturas do 

agrupamento, não teria sido possível, a este órgão, dar cumprimento às suas competências. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

27 de julho de 2015 

 
A Presidente do Conselho Geral  

                 - Teresa Silva Carvalho - 

 


