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N.º 5 

 
 

Conselho Geral 

 
Deliberações tomadas em reunião plenária  

de 13/ 05/ 14 
 

1. No âmbito das suas competências, definidas no artigo 13.º do 

Decreto-Lei 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: 

- ao abrigo do artigo 13.º, alínea l), pronunciou-se sobre os 

critérios de organização dos horários, quer dos alunos, quer dos 

professores. Procedeu à atualização do documento, elaborado no 

ano letivo anterior pelo grupo de horários, e apresentou as 

seguintes recomendações: 

a) Que seja revista a oferta complementar de Língua 

Portuguesa/ Matemática, no nono ano, em função dos 

resultados obtidos com este reforço da carga letiva. 

b) Que seja constituída uma bolsa de professores diretores de 

turma substitutos, que possam acautelar o desempenho 

deste cargo nas situações de ausência, por colocação tardia 

do professor. 

c) Que, nos Cursos Profissionais, a disciplina de Educação 

Física passe a ter uma distribuição semanal de um bloco de 

90 minutos, a fim de otimizar o tempo útil de aula e a 

ocupação dos espaços específicos da disciplina. 

d) Que as salas do Piso 3 e a sala 5.8 sejam atribuídas, 

sempre que possível, às disciplinas de Artes Visuais. 

 
- ao abrigo do artigo 13.º, alínea o), definiu os critérios para a 

participação da Escola em atividades pedagógicas, 

científicas, culturais e desportivas.  
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Norteados pelos princípios estabelecidos na lei de Bases do 

Sistema Educativo, cientes de que a implementação dos Currículos 

Nacionais, se concretiza pela definição de um Projeto Educativo 

operacionalizado pelo Projeto Curricular de Escola, Plano Anual de 

Atividades e também Projetos Curriculares de Turma, todas as 

propostas de participação em atividades devem ser examinadas 

pelos órgãos com responsabilidade na matéria, em função do seu 

contributo para a concretização dos objetivos e pressupostos 

contidos naqueles documentos.  

 

Devem também, todos os atores educativos: docentes, não 

docentes alunos, pais/encarregados de educação e outros externos 

à Escola, enquadrar as suas propostas de participação e ação 

naquele contexto normativo, considerando a particularidade da 

Escola, plasmada nos seus documentos orientadores internos, 

visando contribuir para o cumprimento dos objetivos e metas neles 

contidos. (Este documento encontra-se postado na página da 

Escola, no sítio do Conselho Geral). 

 

2. O Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial, na 

variante de Mecatrónica Automóvel deverá continuar a constituir-

se como oferta da ESFD, pelas razões invocadas em Carta Aberta 

apresentada aos órgãos de direção e gestão da Escola e que 

mereceram parecer favorável por parte do Conselho Pedagógico. 

Também o Conselho Geral deliberou nesse sentido, considerando 

válidos os argumentos que fundamentam esta decisão e que se 

sustentam no respeito pela matriz formativa da oferta da Escola 

há já alguns anos; no facto de não existir nenhum curso de perfil 

semelhante no concelho de Sintra; de existirem na Escola 

instalações e equipamentos específicos, adequados à prática do 

curso, doados pela Câmara Municipal de Sintra. A Escola deverá 

recrutar docentes para a componente técnica do curso com 

formação especializada na área da Mecânica. 

 

3. O Conselho Geral analisou as falhas na segurança 

estrutural, analisando os sinais de degradação da Escola, e 

registou acentuada preocupação, porque os danos estruturais 

encontrados se afiguram de molde a colocar em causa a 
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segurança de pessoas e bens. 

 

O Conselho Geral avaliou a segurança na utilização, 

analisando o grau de compatibilidade dos danos observados com a 

utilização dos edifícios/espaços, de forma a prevenir a ocorrência 

de acidentes com os utentes e concluíu que, em geral, os danos 

observados nos edifícios e no piso colocam em causa a segurança 

na utilização dos mesmos. Julga-se que haverá ocorrência de 

danos significativos a curto prazo, pelo que não se encontra 

garantida a segurança na utilização dos edifícios/espaços. 

 

As anomalias identificadas devem ser objeto de reparação urgente, 

dado o prejuízo que o encerramento do campo de jogos acarreta 

na efetivação de aulas práticas e no cumprimento dos programas 

na disciplina de Educação Física e porque o efeito estético e o 

conforto visual que estes danos provocam são evidentes e pouco 

compatíveis com a utilização do edifício.  

 

Por tudo isto, O Conselho Geral elaborou e aprovou por 

unanimidade uma Tomada de Posição, que será enviada ao Sr. 

Ministro da Educação, com conhecimento a outras entidades com 

responsabilidade direta nesta matéria, solicitando: 

 

- a realização de um parecer técnico que, de forma fidedigna, 

identifique as causas das patologias existentes e realize sondagens 

para a identificação das fundações dos edifícios e dos espaços da 

Escola, no sentido de se confirmar o tipo de fundações e se 

proceder à sua caracterização geométrica. 

 

- que seja desbloqueada a verba necessária para a Escola resolver 

pronta e imediatamente as situações de risco eminente 

(derrocadas). 

 

- Que se encerrem à utilização pública todos os espaços 

identificados como situação de risco, até à realização do parecer 

técnico anteriormente solicitado. 

 

Confrontados com esta realidade e conscientes do ónus da 
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responsabilidade civil contra terceiros em situação de catástrofe 

com implicações em vidas humanas (e são muitas as que circulam 

diariamente pela Escola!), o Conselho Geral solicitou também ao 

Sr. Diretor da Escola o encerramento de todos os espaços 

identificados como situação de risco, até à realização do parecer 

técnico requerido ao Ministério da Educação e Ciência. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

Ana Paula O. Cunha 

 

 

 

 

 


