AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. CARLOS I

LINHAS ORIENTADORAS
PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
2022
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Tomando em consideração os valores e princípios gerais definidos
no Projeto Educativo vigente e no contexto do Agrupamento de Escolas D.
Carlos I, o Conselho Geral aprovou as seguintes linhas orientadoras para a
elaboração do Orçamento deste Agrupamento para o ano 2022:

1) De acordo com a legislação em vigor, deve o orçamento ter em linha
de conta a realidade nacional e local;
2) Deve consignar as verbas necessárias à implementação do projecto
educativo, projecto curricular e plano anual de atividades;
3) Promover a participação do agrupamento em parcerias, projectos e
atividades, que permitam a obtenção de outros recursos financeiros
e/ou materiais;
4) Procurar o desenvolvimento de projetos enriquecedores da
dimensão cultural e artística, recorrendo à comunidade local ou a cofinanciamentos;
5) Assegurar a aquisição de equipamentos e materiais essenciais ao
bom funcionamento das atividades letivas e não letivas, solicitando
aos Departamentos um planeamento atempado em articulação com
o conselho administrativo;
6) Implementar, sempre que possível, medidas que promovam a
redução da despesa e o combate ao desperdício;
7) Implementar medidas de desburocratização e simplificação dos
procedimentos e documentação, promovendo os conceitos com base
na protecção ambiental e de sustentabilidade;
8) Procurar parcerias/projetos/atividades que promovam a melhoria
dos espaços escolares, sejam salas de aula, espaços de convívio ou
outros utilizados pelos alunos;
9) Promover hábitos de vida saudáveis, nomeadamente,
disponibilização de uma alimentação de qualidade e equilibrada;
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10) Garantir a manutenção dos meios informáticos - computadores,
vídeo-projetores, etc., e garantir o funcionamento adequado dos
laboratórios, sala de aula e das instalações específicas das escolas do
agrupamento, com material necessário para o desenvolvimento das
diversas atividades no âmbito dos vários departamentos;
11) Garantir verbas para a criação/adaptação de uma sala no
Agrupamento de Escolas D. Carlos I (que se poderá designar de Sala
de Inovação/do Futuro/de Aprendizagens inovadoras) onde se
poderão
colocar
as
últimas
tecnologias
e
seja
incentivadora/potenciadora de outras formas de aprendizagem mais
condizentes com a sociedade atual, com computadores portáteis,
tablets, equipamentos motivadores para alunos e professores.
12) Garantir financiamento para as deslocações dos alunos da escola
envolvidos em diversos projetos culturais e desportivos.

Sintra, 9 de dezembro de 2021
O Presidente do Conselho Geral

Carlos Gonçalves
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