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CONSELHO GERAL 

 

MEMORANDO DA REUNIÃO N.º 13 / CG 2017-21, 

REUNIÃO ORDINÁRIA, dia 27 de junho de 2019 

 

 

 

1. Foi lida a ata da reunião do dia 23 de abril de 2019. 

2. Antes da ordem do dia, por proposta do presidente do Conselho Geral: 

1.1. foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Clara Leça que fora professora na escola Florbela 

Espanca; 

1.2. foi reconhecido com apreço o evento «Festa da família» realizado no dia 27 de maio, pelo empenho 

dos pais, nomeadamente da Associação de Pais e Encarregados de Educação da escola Florbela 

Espanca, dos alunos da turma A do 10º ano e de alguns professores, pelo envolvimento da 

comunidade, e pelo caráter eclético e a qualidade do espetáculo apresentado; 

1.3. agradecendo o convite para a festa de encerramento da escola da Relva, foi reconhecido, pelo 

órgão, o trabalho de todas as escolas do agrupamento no sentido de, em cada dia, procurarem 

realizar o melhor trabalho possível. 

3. Foram apreciadas a proposta de projeto educativo 2018-2021 (que é exatamente a mesma proposta 

de  projeto anteriormente submetida a este Conselho e que já fora objeto de apreciação e deliberação 

por este Órgão em 14 de março de 2019) e o documento «NOTA EXPLICATIVA SOBRE A PROPOSTA DO 

PROJETO EDUCATIVO», datado de 14 de maio de 2019, oriundos do Conselho Pedagógico, e: 

3.1. a proposta de projeto educativo, reapresentada, não foi aprovada,  uma deliberação confirmativa 

da decisão anteriormente tomada, até em coerência com as deliberações anteriores do Conselho 

Geral, devidamente fundamentadas, porquanto não só se verificam os mesmos pressupostos como 

também não foi objeto de qualquer reformulação, nomeadamente das relativas a aspetos 

essenciais do seu conteúdo (seus fundamentos, sua coesão e coerência), considerados fulcrais, pelo 

que, consequentemente, não corresponde aos melhores preceitos de um Projeto Educativo, nem 

se configura como o documento de referência e identificador deste agrupamento, levando, 

também, em conveniente atenção o prescrito no Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, que 

procede à republicação do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, nomeadamente: 

- as alíneas a) e c) do número 1, do artigo 9º; 

- o artigo 9º-A; e, 

- no contexto do contrato de autonomia celebrado com o Ministério da Educação e Ciência, o 

artigo 57º e, subsequentemente, o artigo 58º, com particular destaque para o seu ponto 3;  
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3.2. considerou-se que a recusa do Conselho Pedagógico em anuir à proposta formulada pelo Conselho 

Geral, no sentido de reunirem conjuntamente para aclararem as reformulações que se afiguravam 

necessárias na elaboração do projeto educativo, contribuiu para o bloqueio organizacional; e 

3.3. que a proposta e a condição formuladas pelo Conselho Pedagógico no último parágrafo do seu 

documento «NOTA EXPLICATIVA SOBRE A PROPOSTA DO PROJETO EDUCATIVO», datado de 14 de 

maio de 2019 (que aqui se transcreve: «Da proposta do Conselho Pedagógico cabe ao Conselho 

Geral proceder à aprovação. Se da análise ao documento, este último Órgão entender proceder a 

alguns ajustes, não ferindo a estrutura da matriz pedagógica subjacente ao projeto, o Conselho 

Pedagógico entende em nada obstar a que tal seja feito.»): 

a) sugere uma inversão de competências dos órgãos Conselho Geral e Conselho Pedagógico, 

atendendo nomeadamente ao preceituado nas alíneas c) e p) do artigo 13.º, e na alínea a) do artigo 

33.º, do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, que procede à republicação do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, afigurando-se, também, geradora de entropia organizacional; 

b) parece configurar má compreensão do funcionamento organizacional e do institucionalmente 

definido, quanto ao regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos  

da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário e, no seu seio, do quanto se compromete 

com o projeto educativo, nomeadamente no estabelecido no  Decreto-lei nº 137/2012, de 2 de 

julho, que procede à republicação do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril; e ainda,  

c) consequentemente, má compreensão dos deveres funcionais do órgão Conselho Pedagógico. 

 

3.4. Assim, o Conselho Geral deliberou comunicar a presente situação à administração educativa, a 

quem compete este órgão, por dever e por direito, prestar contas. 

4. Relativamente ao documento «Relatório da Avaliação Interna, 2º período, 2019/2019», o Conselho 

Geral: 

4.1. Apreciou e louvou a melhoria gráfica do documento; todavia, 

4.2. não aprovou o documento como Relatório de avaliação interna, uma vez que o mesmo não 

corresponde ao preceituado para este documento, nem traduz recomendações diversas já 

formuladas em reuniões anteriores do Conselho Geral. 

5. Foi aprovado o mapa de férias da diretora do agrupamento. 

 

Escola Sede, aos 27 dias do mês de junho de 2019 

O Presidente do Conselho Geral 

_____________________________________________________ 

(Rogério de Oliveira Pinto, P. Q. E., Gr. 300) 

 

 


