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1. Enquadramento da representação dos pais e encarregados de 

educação no Conselho Geral 

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor foi criado no ano letivo 
2014/2015. É composto por vinte e um membros, dos quais cinco são representantes dos pais e 
encarregados de educação de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 
abril e no Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor (AERDL). 

O Conselho Geral, de acordo com o diploma que o institui, é «o órgão de direção estratégica 
responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a 
participação e representação da comunidade educativa».  

No ano letivo de 2014/2015, a representação dos pais e encarregados de educação da Escola 
Secundária Rainha Dona Leonor (ESRDL) esteve a cargo de Sónia Fertuzinhos que, de acordo 
com informação da Presidente do Conselho Geral, nunca participou em nenhuma reunião. Nos 
anos letivos de 2015/2016 e 2016/2017 o lugar do representante dos pais da ESRDL não foi 
preenchido, coincidindo com o período de inatividade da AEE. 

Com o reinício da atividade da AEE, o Conselho Geral, volta a contar entre os seus membros 
com o representante dos pais e encarregados de educação da ESRDL, Samuel Freire, eleito na 
assembleia-geral da associação e, posteriormente, em Assembleia-Geral Eleitoral de pais e 
encarregados de educação do AERDL. 

2. Reunião do Conselho Geral do 1º Período 

A primeira reunião do Conselho Geral teve lugar apenas no dia 5 de dezembro de 2017 em 
virtude da eleição dos representantes dos pais e encarregados e educação ter tido lugar após a 
Assembleia-Geral da AEE, para o que foi determinante o papel das associações pais da EB1 
Bairro de São Miguel, EB23 Eugénio dos Santos, da sua representante no Conselho Geral, da 
futura direção da associação (enquanto ainda era proposta à eleição) junto da Direção do 
Agrupamento e desta, junto da Presidente do Conselho Geral. A ordem de trabalhos foi: 

1. Apreciação e Aprovação do relatório final de execução do Plano Anual de 
Atividades 2016/2017; 

2. Análise e Aprovação do Plano Anual de Atividades 2017/2018; 
3. Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2018; 
4. Outros assuntos. 

No relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 2016/2017 são apresentados os 
resultados de todas as atividades de complemento curricular desenvolvidas e uma análise das 
estruturas de coordenação educativa, das bibliotecas e projetos estabelecidos nos princípios 
orientadores do Projeto Educativo. São ainda apresentados os resultados escolares dos alunos.  

3. Participação do representante da AEE 



 

ASSOCIAÇÃO DE ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  
DOS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA DONA LEONOR 

CONSELHO GERAL 1 & 2 | DEZEMBRO 2017 & JANEIRO 2018 | SALA REUNIÕES AERDL 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Maria Amália Vaz de Carvalho 1749-069 LISBOA 

apeerainhadleonor.wordpress.com | facebook.com/APEERainha | apee.rainha@gmail.com 

O representante da AEE referiu que da análise das atividades realizadas se infere que o nível de 
participação da escola em projetos e atividades destinados à formação pessoal e social dos 
alunos é reduzido, que a oferta de desporto escolar na ESRDL e o nível de participação são 
insatisfatórios e que a escola não promove nenhuma iniciativa que enriqueça as aprendizagens 
dos alunos, como sejam as diversas olimpíadas (matemática, física, química, biologia, etc.), 
concursos literários ou projetos de âmbito nacional ou internacional. Neste domínio, a baixíssima 
participação dos alunos – dezoito do 3º ciclo e quatro do secundário – no Canguru Matemático, 
ilustram bem a falta de oferta e de participação dos alunos nestas atividades. Este nível de 
participação, sugere, aliás, que as atividades não tiveram a divulgação necessária quer por parte 
dos diretores de turma, quer por parte da escola. 

Foi apontado como uma das causas para a baixa participação nestes projetos a inexistência de 
uma comunicação sólida das iniciativas. A existência destes projetos não é comunicada às 
famílias que se veem, assim, impedidas de fomentar a participação dos seus filhos ou 
educandos. A escola deve olhar para as famílias como um parceiro estratégico na promoção do 
sucesso escolar e no desenvolvimento pessoal e cívico dos alunos, envolvendo-as ativamente, 
nomeadamente através das estruturas existentes: representantes de pais e encarregados de 
educação e associações de pais e encarregados de educação para que possam desempenhar 
plenamente o seu papel na orientação dos diferentes domínios na educação dos filhos.  

Grande parte da dimensão da escola, do seu funcionamento e das atividades desenvolvidas são 
desconhecidas das famílias; a escola não garante uma comunicação eficaz da oferta 
complementar; o site da escola não é usado como uma ferramenta para a divulgação das 
atividades, onde a informação, aliás, é escassa, obsoleta ou inexistente – aspetos referidos pelo 
representante dos pais e encarregados de educação. Uma oferta complementar diversificada foi 
o veículo apontado para fazer com que os alunos encontrem razões e interesse para 
permanecer na escola além do tempo letivo, para fazer face ao argumento apresentado no 
relatório de que os alunos não desejam permanecer no estabelecimento de ensino além das 
aulas. 

4. Participação dos representantes das associações de pais 

Foi identificada a necessidade de incluir neste relatório um capítulo específico sobre o curso 
profissional ministrado na ESRDL de forma a identificar as atividades desenvolvidas e o 
aproveitamento, à semelhança do que é feito com as restantes áreas da escola.  

O Dia do Agrupamento e as atividades nele desenvolvidas foram também discutidos e foi 
proposto que se incluam no Plano as atividades previstas, bem como uma análise de resultados 
que visem avaliar o objetivo de fomentar a cultura de agrupamento. 

A apresentação do documento e, posteriormente, a sua análise e posterior aprovação, tomou 
todo o tempo disponível. Consequentemente, os restantes pontos da ordem de trabalhos foram 
adiados para nova reunião do Conselho Geral a realizar em janeiro. 

5. Reunião do Conselho Geral do 2º Período – Parte II 

A continuação da reunião ficou agendada para o dia 23 de janeiro e incluía a seguinte ordem de 
trabalhos: 
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1. Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2018; 
2. Análise da proposta de decisão sobre o recurso da aplicação da medida disciplinar 

sancionatória (…) ao aluno (…);  
3. Análise e Aprovação do Plano Anual de Atividades 2017/2018; 
4. Outros assuntos. 

Logo no início da reunião foi apresentado o relatório de avaliação e das atividades desenvolvidas 
pelas turmas do curso profissional, dando assim cumprimento à recomendação da reunião 
anterior. 

Da apresentação das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2018, o 
representante da AEE referiu a necessidade de garantir o acesso das famílias ao INOVAR por se 
tratar de uma ferramenta importante no acompanhamento que os pais e encarregados de 
educação devem fazer dos seus filhos ou educandos. A direção do agrupamento assumiu o 
compromisso de abrir o acesso às famílias e aos professores (a partir do exterior da escola), 
salvaguardando que o risco de ataques de pirataria se mantem. 

Na discussão do Plano Anual de Atividades para 2017/2018 foi recomendado pelos 
representantes dos pais e encarregado de educação a necessidade de incluir neste documento a 
planificação das salas de estudo, da oferta do desporto escolar, dos clubes e dos projetos que 
estejam em funcionamento, de forma a poder avaliar a sua execução.  

Foi ainda apontada a necessidade de definir de forma clara os critérios para a inclusão neste 
documento das propostas de atividades, uma vez que há departamentos que incluem apenas as 
atividades programadas no âmbito da aplicação dos objetivos do Projeto Educativo e outros há 
que incluem os Planos de Turma, deixando no ar a dúvida, a quem possa aceder ao documento, 
dos motivos pelos quais umas atividades constam do plano e outras não. O representante da 
AEE propôs, ainda, que os Planos de Turma fossem, depois de aprovados, sintetizados pelos 
diretores de turma e divulgados de imediato aos representantes dos pais e encarregados de 
educação e por estes a todos os outros pais e encarregados de educação, complementando 
desta forma o Plano Anual de Atividades. 

Relativamente ao Dia do Agrupamento foi referida a necessidade de fazer desta iniciativa uma 
verdadeira oportunidade para criar e desenvolver um espírito de agrupamento e foi proposto à 
direção que todas as turmas e todos os alunos fossem implicados em atividades. Sugeriu-se a 
criação de um catálogo de atividades a desenvolver por diversas turmas que permita a outras, a 
construção de um programa de participação que desafie os alunos além das suas capacidades e 
conhecimentos.  

Foi proposto que as iniciativas e os projetos da direção ou de qualquer estrutura da escola sejam 
convenientemente divulgados de forma a garantir uma correta perceção do trabalho e da 
liderança que são desenvolvidos na escola e possam, desta forma, ter a maior participação 
possível. Neste ponto foi novamente referida a necessidade de manter um site do agrupamento 
devidamente atualizado, nomeadamente na informação sobre a oferta complementar que se 
encontra desatualizada há vários anos, e que inclua informação tão abrangente quanto possível 
que seja do interesse dos alunos e das famílias.  
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O Orçamento Participativo das Escolas foi também abordado e os representantes dos pais e 
encarregados de educação destacaram a importância deste recurso para a promoção da 
cidadania através da necessária participação dos alunos. Neste sentido, foi proposto à direção 
da escola que promova uma Assembleia de Alunos, participada pelos delegados e subdelegados 
de turma para apresentar o programa, dar a conhecer a verba disponível em cada uma das 
escolas e incentivar a apresentação de propostas. 

É importante salientar que a participação dos representantes dos pais e encarregados de 
educação é bastante valorizada e que o debate é bastante construtivo. A Diretora do 
Agrupamento que integra o Conselho Geral, sem direito a voto, não se furta a nenhuma das 
questões que lhe são colocadas e procura respostas para as recomendações que lhe são 
dirigidas, procurando contextualizar todos os assuntos com as orientações do Conselho 
Pedagógico, do Conselho Administrativo ou da Direção. 

 

6. Conselho Geral 2017/2018 
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