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bem como os direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar;
c) «Planos anual e plurianual de atividades» os documentos de planeamento, que definem, em função do projeto
educativo, os objetivos, as formas de organização e de
programação das atividades e que procedem à identificação
dos recursos necessários à sua execução;
d) «Orçamento» o documento em que se preveem, de
forma discriminada, as receitas a obter e as despesas a
realizar pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada.
2 — São ainda instrumentos de autonomia dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas, para
efeitos da respetiva prestação de contas, o relatório anual
de atividades, a conta de gerência e o relatório de autoavaliação, sendo entendidos para os efeitos do presente
decreto-lei como:
a) «Relatório anual de atividades» o documento que
relaciona as atividades efetivamente realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada e identifica os
recursos utilizados nessa realização;
b) «Conta de gerência» o documento que relaciona as
receitas obtidas e despesas realizadas pelo agrupamento
de escolas ou escola não agrupada;
c) «Relatório de autoavaliação» o documento que procede à identificação do grau de concretização dos objetivos
fixados no projeto educativo, à avaliação das atividades
realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não
agrupada e da sua organização e gestão, designadamente
no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação
do serviço educativo.
3 — O contrato de autonomia constitui o instrumento
de desenvolvimento e aprofundamento da autonomia dos
agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas.
4 — O contrato de autonomia é celebrado entre a administração educativa e os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, nos termos previstos no capítulo VII do
presente decreto-lei.
Artigo 9.º-A

CAPÍTULO III
Regime de administração e gestão
Artigo 10.º
Administração e gestão

1 — A administração e gestão dos agrupamentos de
escolas e escolas não agrupadas é assegurada por órgãos
próprios, aos quais cabe cumprir e fazer cumprir os princípios e objetivos referidos nos artigos 3.º e 4.º do presente
decreto-lei.
2 — São órgãos de direção, administração e gestão
dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas os
seguintes:
a) O conselho geral;
b) O diretor;
c) O conselho pedagógico;
d) O conselho administrativo.
SECÇÃO I
Órgãos
SUBSECÇÃO I

Conselho geral

Artigo 11.º
Conselho geral

1 — O conselho geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da
atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para os
efeitos do n.º 4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema
Educativo.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a articulação com o município faz-se ainda através das câmaras
municipais no respeito pelas competências dos conselhos
municipais de educação, estabelecidos pelo Decreto-Lei
n.º 7/2003, de 15 de janeiro.

Integração dos instrumentos de gestão

Artigo 12.º

1 — Os instrumentos de gestão a que se refere o artigo
anterior, constituindo documentos diferenciados, obedecem a uma lógica de integração e de articulação, tendo
em vista a coerência, a eficácia e a qualidade do serviço
prestado.
2 — A integração e articulação a que alude o número
anterior assentam, prioritariamente, nos seguintes instrumentos:

Composição

a) No projeto educativo, que constitui um documento
objetivo, conciso e rigoroso, tendo em vista a clarificação
e comunicação da missão e das metas da escola no quadro
da sua autonomia pedagógica, curricular, cultural, administrativa e patrimonial, assim como a sua apropriação
individual e coletiva;
b) No plano anual e plurianual de atividades que concretiza os princípios, valores e metas enunciados no projeto educativo elencando as atividades e as prioridades
a concretizar no respeito pelo regulamento interno e o
orçamento.

1 — O número de elementos que compõem o conselho
geral é estabelecido por cada agrupamento de escolas ou
escola não agrupada, nos termos do respetivo regulamento
interno, devendo ser um número ímpar não superior a 21.
2 — Na composição do conselho geral tem de estar
salvaguardada a participação de representantes do pessoal
docente e não docente, dos pais e encarregados de educação, dos alunos, do município e da comunidade local.
3 — Para os efeitos previstos no número anterior,
considera-se pessoal docente os docentes de carreira com
vínculo contratual com o Ministério da Educação e Ciência.
4 — Sem prejuízo do disposto no n.º 9, os membros
da direção, os coordenadores de escolas ou de estabelecimentos de educação pré-escolar, bem como os docentes
que assegurem funções de assessoria da direção, nos termos previstos no artigo 30.º, não podem ser membros do
conselho geral.

