
 

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

CONSELHO GERAL 4 2017/2018 | SALA REUNIÕES ESRDL 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Maria Amália Vaz de Carvalho 1749-069 LISBOA | NIPC 501785035 

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

 

 /// SÍNTESE  

O Conselho Geral reuniu no dia 16 de abril de 2018 com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Análise da proposta de decisão sobre o recurso interposto ao Conselho Geral (…) nos 
termos do nº1, alínea a) do artigo 36º da Lei nº 51/2012 de 5 de setembro e nº1 alínea a) 
do artigo 186º do Código de Procedimento Administrativo; 

2. Aprovação do Relatório de Contas de Gerência: 
3. Outros assuntos. 

1. Participação do representante da AEE 

Relativamente ao ponto três, outros assuntos, o conselheiro Samuel Freire pediu a palavra para 
colocar algumas questões:  

1. Se a flexibilidade curricular – cujo diploma regulamentar se encontra em discussão 

pública, prevendo que será alargada a todas as escolas – podendo vir a ser facultativa, 

se irá ser implementada no agrupamento;  

2. Sugeriu uma análise ao regulamento interno para que se possam rever alguns aspetos, 

nomeadamente, aumentar para dois anos a duração do mandato dos representantes 

dos pais e encarregados de educação no CG; 

3. Em relação aos prémios de mérito, referiu a necessidade de uma melhor 

regulamentação que permita distinguir alunos pelo mérito desportivo, de empenho ou 

ainda pela solidariedade ou envolvimento cívico.  

4. Solicitou à Diretora do Agrupamento dados sobre o número de alunos com ASE no 

presente ano letivo e no próximo de forma a se conhecer o impacto que as alterações 

aos critérios de seriação nas matrículas podem ter no Agrupamento.  

5. Questionou ainda a Diretora sobre a carga horária dos alunos do Secundário (10º e 11º 

anos), nomeadamente, quis saber porque é que os alunos das áreas de Ciências e 

Tecnologias e de Ciências Socioeconómicas têm dois tempos de reforço semanais – um 

a matemática e outro a português – enquanto os alunos de Línguas e Humanidades e de 

Artes têm apenas um – a português. Referiu que os alunos dos dois primeiros cursos 

têm uma carga horária semanal maior que a dos seus colegas dos outros dois cursos e, 

que com o dobro do tempo dos reforços, estes alunos acabam por ter em cada semana 

de aulas, três dias inteiros ocupados. 

A Diretora do Agrupamento respondeu à primeira questão afirmando que o Conselho 

Pedagógico se iria debruçar sobre aquela questão em breve, considerando que se iria avançar 

em algumas situações. Relativamente à carga horária e aos reforços de matemática e português 

nomeadamente no que diz respeito ao reforço curricular nas disciplinas de português e de 

matemática declarou que apostaram no português por ser uma disciplina transversal e na 

matemática por ser aquela onde surgem mais dificuldades.  


