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N.º 10 

 
 

Conselho Geral 

 
Deliberações tomadas em reunião plenária  

de 07/ 07/ 15 
 

1. No cumprimento das suas competências, definidas no artigo 13.º do Decreto-

Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, atualizado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 

2 de julho, o Conselho Geral procedeu à análise, discussão e aprovação dos 

seguintes documentos: 

 

1.1. Regulamento Interno de Escola. Este documento, aprovado por 

unanimidade após a introdução de pequenas correções de forma, entrou 

em vigor e cumprirá vigência até ao final do mandato do Diretor (2017). 

 

1.2. Anexos do Projeto Educativo de Escola. Foram aprovados, por 

unanimidade, os seguintes anexos: 

 Anexo I: Estruturas Técnico-Pedagógicas ― Têm como 

objetivo colaborar com o Diretor, Conselho Pedagógico e 

agentes educativos na implementação de práticas que 

promovam a existência de condições que assegurem a plena 

integração escolar dos alunos, devendo conjugar a sua 

atividade com as estruturas de orientação educativa. 

 Anexo II: Núcleo de Apoio Educativo (NAE) ― Os apoios 

educativos constituem-se como um conjunto de medidas e 

ações desenvolvidas com base na articulação dos recursos e 

das atividades de apoio especializado existentes na Escola, 

com vista à promoção do sucesso educativo numa escola 

inclusiva. 

 Anexo III: Atividades de Desenvolvimento Educativo ― 

Porque o sucesso educativo se constrói também com 

dinâmicas e práticas não exclusivas ao espaço determinado 

pela sala de aula, estas atividades abrangem áreas muito 

diferenciadas e revestem diferentes modalidades, 

nomeadamente, projetos, núcleos e clubes. 
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 Anexo IV: Serviços Administrativos e Técnico-

Pedagógicos ― Abrangem as áreas de administração 

económica e financeira, gestão de edifícios, instalações e 

equipamentos, serviços culturais ou artísticos. De acordo com 

as necessidades da Escola e com a legislação em vigor, o 

Diretor pode estabelecer as parcerias, contratualizações ou 

aquisição de serviços que assegurem o planeamento, a 

gestão e o acompanhamento das diferentes ações ou projetos 

desenvolvidos pela Escola. 

 Anexo V: Parcerias e Protocolos ― Define a rede de 

parceiros sociais que, em interligação com a Escola, permitem 

a concretização do Projeto Educativo desta instituição, 

contribuindo para a formação académica, social e profissional 

dos alunos e para a sua integração no mercado de trabalho. 

 

1.3. Plano de Melhoria da Escola. Resulta do processo de avaliação externa 

da ESFD e identifica e objetiva as necessidades e dificuldades da mesma. 

Está contextualizado nos pontos fortes e nas áreas em que devem incidir 

as ações de melhoria diagnosticadas pela avaliação (interna e externa), 

bem como nas potencialidades e nos constrangimentos existentes. O 

Plano de Melhoria da Escola define e implementa as estratégias que 

visam aumentar a eficácia do serviço prestado pela Escola e prevê a 

avaliação das estratégias e dos resultados alcançados. Foi aprovado por 

unanimidade. 

. 

1.4. Relatório de Conta de Gerência de 2014. Elaborado pelo Conselho 

Administrativo, este relatório foi submetido à aprovação do Conselho 

Geral, a fim de prestar contas e informar a comunidade escolar sobre a 

execução do orçamento relativo ao ano civil de 2014. O orçamento 

respeitou as “Linhas Orientadoras” definidas por este órgão de gestão, 

tanto no que diz respeito à definição de prioridades, como às opções de 

gestão diária e corrente. Pretendendo dar uma perspetiva evolutiva de 

alguns aspetos da execução orçamental, foram apresentados vários 

quadros resumo, comparando os anos de 2013 e 2014. O Relatório de 

Gestão de 2014 foi aprovado por unanimidade, salvaguardadas as 

devidas correções propostas pelo CG. 

 

1.5. Aprovação de Carta de Reclamação por atraso das obras da Escola. 

A degradação geral estrutural da Escola ― identificada e classificada em 

relatório técnico elaborado por engenheiros do Departamento de Obras 

Municipais e de Gestão do Espaço Público, da Câmara Municipal de Sintra ― 

coloca em risco a segurança dos alunos, docentes, não docentes e demais 
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elementos da comunidade educativa que diariamente frequentam este 

espaço educativo, é do conhecimento do Ministério da Educação e Ciência, 

através do envio de toda a documentação comprovativa da real situação de 

risco, e dos insistentes pedidos da Direção da Escola, da Associação de Pais 

e Encarregados de Educação e da Câmara Municipal de Sintra para uma 

intervenção urgente. 

Não tendo havido, até ao momento ― decorrido que está mais um ano 

letivo ― por parte do MEC, nenhuma iniciativa que traduzisse algum indício 

de preocupação ou de intenção de solucionar os graves problemas 

identificados e que têm comprometido seriamente a qualidade do serviço 

público de educação prestado por esta Escola, o Conselho Geral, ciente de 

que não se pode adiar mais a intervenção há muito solicitada e 

considerando esgotadas todas as formas de diálogo com o Ministério da 

Educação, que sobre esta matéria se tem remetido ao silêncio, deliberou 

que, a manter-se a atual situação, até ao prazo limite de 1 de setembro, 

este órgão avançará para a sua divulgação à comunicação social e para a 

suspensão da abertura do próximo ano letivo.  

Esta Carta de Reclamação, que será enviada à Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGesTE) e a outras entidades com 

responsabilidade civil, foi aprovada por unanimidade. (Ver doc. Anexo) 

 

1.6. Mapa de férias do Diretor. O Conselho Geral aprovou, por unanimidade, 

o mapa de férias do Diretor da Escola, tendo ficado devidamente 

asseguradas todas as funções executivas pelos restantes membros da 

Direção da Escola. 

 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

Ana Paula O. Cunha 

 

 

 


