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N.º 6 

 
 

Conselho Geral 

 
Deliberações tomadas em reunião plenária  

de 08/ 07/ 14 
 

 

1. O Conselho Geral aprovou, por unanimidade, um novo Projeto 

Educativo - “Promover o Sucesso Educativo numa Escola 

de Qualidade”, para um horizonte de três anos, no âmbito 

das competências que lhe confere a alínea c) do artigo 13.º do 

Decreto-Lei nº 75/ 2008 de 22 de abril, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de Julho, considerando-o uma 

mais-valia para o rumo perseguido pela ESFD na sua função 

educativa. 

 

2. Cumprindo o estipulado pela alínea j) da legislação supracitada, 

O CG aprovou, por unanimidade,  o Relatório de Conta de 

Gerência da Escola, referente ao ano civil de 2013, tendo em 

atenção que a mesma respeita a lei e os regulamentos em 

vigor; está de acordo com as “Linhas Orientadoras para a 

Elaboração do Orçamento para dois mil e treze”; reflete uma 

estratégia de gestão subordinada a princípios de racionalidade 

e de rigor orçamental, combatendo os gastos não 

imprescindíveis, sem comprometer o bom funcionamento da 

Escola, em consonância com os tempos de contenção em que 

vivemos. 

 

3. O Conselho Geral aprovou, por unanimidade, o mapa de férias 

do Senhor Diretor da Escola, por um período de dez dias, 

compreendido entre os dias um e catorze de agosto, inclusive, 
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ficando devidamente asseguradas todas as funções executivas 

pelos restantes membros da Direção. 

 

4. A presidente do CG apresentou o Relatório das atividades 

desenvolvidas por este órgão durante o ano escolar de 

2013/2014 que agora se encerra. Dessa apresentação se 

concluíu que: 

 

 Foram cumpridos todos os pressupostos legais que, 

enquadrados no 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 2 de julho, determinam as competências do Conselho Geral 

na definição das linhas estratégicas para o funcionamento do 

ano letivo e execução do Projeto Educativo da Escola. 

 

 Foram realizadas as reuniões calendarizadas no Plano Anual 

de Atividades deste órgão, com vista à discussão, aprovação e 

consequentes tomadas de decisão para a viabilização do 

cumprimento e acompanhamento do Plano Anual de Atividades 

da Escola. 

 
 Foi redigido o Boletim Informativo de todas as reuniões 

deste órgão, afixado na Sala de Professores e na página da 

Internet da Escola e, ainda, enviado por mail a todos os 

membros do Conselho Geral e do Conselho Pedagógico, para 

posterior divulgação às restantes estruturas da comunidade 

educativa. 

 

 Não foram cumpridas todas as atividades planeadas 

inicialmente, designadamente a aprovação dos documentos 

estruturantes da Escola – Regulamento Interno e Projeto 

Curricular de Escola. O primeiro, por solicitar a colaboração de 

todas as estruturas da comunidade educativa e se revelar 

moroso no seu processo de discussão e redação. Relativamente 

ao Projeto Curricular de Escola, este documento foi revogado 
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pelo Despacho Normativo n.º 6/2014, de 26 de maio, não se 

justificando a sua elaboração. 

 

 Não foi cumprido o Programa “A Escola em Debate”, devido, 

por um lado, à falta de tempo, dada a sobrecarga de trabalho 

que o presente ano letivo implicou para todos os agentes 

educativos e, por outro, à inexistência, em tempo oportuno, 

dos documentos estruturantes para aprovação. 

 

5. O Conselho Geral alertou o Senhor Diretor da Escola para a 

necessidade de operacionalizar o plano de combate à 

indisciplina previsto para o início do próximo ano letivo, 

gizado, discutido e aprovado por este órgão em reunião 

extraordinária. Recomenda-se que, em setembro, a receção 

das turmas seja feita por uma equipa representativa da 

comunidade educativa (professores, pais, alunos e assistentes 

operacionais) e se dê a conhecer o Gabinete de Disciplina, 

no que concerne à sua constituição, funcionamento e 

procedimentos a adotar, tendo em vista a educação e formação 

ética e cívica dos alunos da Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

Ana Paula O. Cunha 

 

 

 


