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N.º 1 

 
 

Conselho Geral 

 
Deliberações tomadas em reunião plenária  

de 29/ 10/ 13 
 

1. Nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 02 de julho, o 

Conselho Geral procedeu à eleição do respetivo presidente, de entre os 

seus membros, à exceção dos representantes dos alunos; 

 

De acordo com o CPA (Código do Procedimento Administrativo) a eleição 

decorreu por sufrágio secreto e presencial.  

 

Desta votação foram apurados os seguintes resultados: dos 18 votantes, 16 

votos recairam no nome da professora Ana Paula Cunha; 1 voto no nome da 

professora Fernanda Vieira, tendo-se registado ainda 1 voto em branco. 

 

Foram eleitas para o quadriénio 2013/14 – 2016/17, a professora Ana Paula 

Cunha, como presidente do CG, tendo sido por esta designada para sua 2.ª 

secretária a professora Fernanda Vieira.  

 

2. Foi feita a atualização do Regimento do Conselho Geral e, posto à votação, 

este documento foi aprovado por unanimidade, tendo o Conselho deliberado 

pela sua validade por um período de quatro anos, acompanhando o mandato 

do presente órgão de gestão. 

 

3. O Plano Anual de Atividades elaborado pelo Diretor da Escola, em 

obediência aos princípios e metas que constam do PE, bem como às 

orientações estratégicas aprovadas em Conselho Geral, materializa um 

conjunto de atividades diversificadas e de propostas educativas não 

curriculares, provenientes de todos os Departamentos Curriculares, Clubes, 

Núcleos, Projetos e Serviços, aprovadas em Conselho Pedagógico, tendo 

como primordial preocupação a melhoria da qualidade do ensino e das 

aprendizagens na ESFD. 
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O Plano Anual de Atividades está organizado de modo a tornar percetíveis os 

mecanismos de divulgação, acompanhamento e avaliação do mesmo, 

estabelecendo as bases e orientações para a realização dos relatórios de 

avaliação, com recurso à Plataforma “GARE”, base de dados para lançamento 

e balanço das atividades. 

 

Depois de emitido o parecer do Conselho Pedagógico, o Plano Anual de 

Atividades foi submetido à aprovação do Conselho Geral, nos termos da 

alínea e) do n.º1 do artigo 13.º. 

 

O Conselho Geral verificou, mediante a aplicação de uma lista de verificação, 

que o PAA define, em articulação com o PE, os objetivos, as formas de 

organização e de programação das atividades, que respeitam os “Critérios 

para a Participação em Atividades Pedagógicas, Científicas, Culturais e 

Desportivas” definidos por este órgão e que procede à identificação dos 

recursos necessários à sua execução. 

 

Feitas as atualizações do documento, bem como os ajustes que o CG 

entendeu necessários, o mesmo foi posto à votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade. 

 

Contudo, tendo em vista a otimização das valências disponibilizadas na 

Plataforma “GARE”, bem como a premente necessidade de implementação de 

medidas de desburocratização e simplificação de processos e 

procedimentos, deverá optar-se, sempre que possível, pela 

desmaterialização dos documentos, recorrendo-se à via digital e à 

melhoria da rede de comunicação interna.  

 

O CG recomenda que todas as estruturas procedam, atempadamente, ao 

lançamento, na Plataforma, das atividades planeadas, nos respetivos planos 

de atividades, para que o PAA possa ser substancialmente reduzido aos 

textos de contextualização escolar e enquadramendo legal. Deverão, assim, 

ser eliminadas as páginas de extensa divulgação das atividades, sendo as 

mesmas substituídas por links diretos para os campos da Plataforma GARE, 

que, sempre que se justificar, deverá ser consultada. 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral 

Ana Paula O. Cunha 

 

 


