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Ano lectivo 2017/2018 
Acta da 1ª Assembleia Geral de Representantes dos Pais do Liceu em 04.12.2017 

 
 
Presenças: 
 
Representantes de Pais:  12 
Direcção da Escola:              Frau Matthias, Herr Erdt, Frau Cordeiro, Herr Deger 
Cons. De Administração:    A. Hänsler, A. Rente  
Conselho de Pais:                 Christina Villax (presidente), Carlos Brighton, Mónica Tátá, 

 Rita Ferreira 
Início:                                      19:10 Horas 
Fim:                                         21:30 Horas 

 
1. Saudação e Acta  
 
A presidente do Conselho de Pais, Christina Villax, saudou os representantes de pais 
(RP) presentes, os membros da Direcção da Escola e do Conselho de Administração. 
Todos receberam a acta da última assembleia geral. Não há comentários.  
 
2. Informações da Direção 
 
a. Abitur 

 
Frau Matthias saúda todos os presentes e informa sobre o Abitur do ano passado. A 
média foi de 2,29, tendo havido 3 alunos com nota 1,0. Em média os alunos da EAL 
tem resultados ligeiramente melhores do que os alunos na Alemanha. Na Bavaria, por 
exemplo, a média do último Abitur foi de 2,32. 
 
A Frau Matthias passou a palavra à Frau Cordeiro, que resumiu o percurso dos 
finalistas do ano lectivo passado. Dos 63 alunos, 49% ficaram a estudar em Portugal, 
optando principalmente pelas áreas Engenharia, Direito, Economia e Informática. 16 
alunos entraram na sua primeira opção de escolha. 3 alunos entraram no curso com o 
numerus clausus mais alto (Engenharia Aeroespacial), e uma aluna foi a 1ª classificada 
no curso de Medicina. 22% dos alunos foram estudar para a Alemanha, e 13% para 
outros países. 16% dos alunos decidiram fazer o “gap year”. 
 
Uma representante de pais referiu que estas informações eram muito úteis, visto que 
há pais que pensam que na EAL os filhos dificilmente conseguirão notas para entrar 
em algumas faculdades com numerus clausus alto, p. ex. Medicina. A Frau Matthias 
referiu que as exigências na EAL são mais elevadas do que no ensino português, uma 
vez que os alunos têm de frequentar 10-11 disciplinas até ao fim. Lembra, no entanto, 
que o Abitur tem uma mais-valia, porque é um “diploma”, semelhante ao International 
Baccalaureate. Na Feira Profissional, foi referido quer por Universidades quer por 
antigos alunos a qualidade da preparação da EAL no que diz respeito à frequência de 
um curso superior. Foi mencionado como exemplos positivos as aulas de Matemática 
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até ao fim da frequência escolar, bem como a capacidade que se adquire na EAL de 
trabalhar autonomamente. 
 
b. Plano de substituições 
 
AGs não realizadas: nestes casos os pais foram informados, e o custo das AGs não foi 
debitado. 
 
Felizmente neste ano lectivo ainda não se verificaram ausências por doença de longa 
duração por parte dos professores, apenas haverá algumas por boas razões, visto que 
algumas professoras estão grávidas. 
 
No caso de ausências de curta duração conhecidas com antecedência, como, por 
exemplo, viagens de turma ou formações procura-se assegurar a continuidade das 
aulas com professores das turmas. Não com outros professores da mesma disciplina, 
uma vez que estes não conhecem a turma, e assim poderão não ter a capacidade de 
lecionar a disciplina da maneira a que os alunos estão habituados, mas com 
professores que lecionam outras matérias à turma, esperando-se depois compensar ao 
longo do ano. 
 
Cada professor com horário completo tem 3 horas por semana de “horas presenciais” 
em que pode fazer substituições. Não é possível alargar esta disponibilidade. Além 
disso, estas horas não podem ser utilizadas todas a semanas, uma vez que isso significa 
trabalho suplementar. O Herr Erdt desculpou-se pela infeliz acumulação de faltas 
numa classe 10, em que muitos professores ausentes lecionam 2 disciplinas, e muitas 
vezes no mesmo dia. 
 
Os pais pedem que seja perguntado ao fornecedor do programa de elaboração de 
horários se existe um sistema de alarme para faltas em qualquer classe, e caso exista, 
que a sua aquisição seja discutida com o Conselho de Administração. 
 
c. SoMi Noten 
 
O sistema das SoMi notas foi novamente explicado, como em todas as Assembleias. 
Existem mais alunos que melhoram a sua classificação com as SoMi notas do que os 
que pioram. 
 
Em breve os pais poderão ter acesso, através do livro de pontos electrónico, às notas e 
SoMi notas dos seus educandos. De momento tal não é possível, uma vez que o 
sistema informático não permite separar as notas e SoMi notas de outras informações 
constantes do livro de pontos, que apenas dizem respeito aos professores. O Herr Erdt 
informou que hoje mesmo tinha sido notificado de que a resolução deste problema 
está para muito breve. 
 
d. Informações da Escola 
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Os pais pedem que, em vez de serem enviadas informações avulsas, sejam compiladas 
numa informação regular aos pais. À partir de Janeiro de 2018 será introduzida uma 
Newsletter regular, que virá ao encontro desta pretensão dos pais. 
 
e. Festa do Ciclo Secundário 
 
A festa organizada pelos pais, e realizada no princípio do ano para dar as boas vindas 
aos alunos e pais do ciclo Secundário foi um grande sucesso, e deverá ser repetida. A 
Frau Matthias agradece à Inken Barth pela organização. 
 
f. Dia de projectos: 3 de Outubro 
 
O dia de projetos foi excelentemente planeado e executado pela Frau Godefroid com 
as turmas do 12º ano. O Herr Kratt bem como a Frau Boomgarden foram responsáveis 
pela organização e distribuição dos alunos, tendo igualmente funcionado muito bem. 
 
g. Campos de férias na Alemanha 
 
A Frau Matthias organizou uma lista com sugestões de programas de férias na 
Alemanha que será enviada aos pais. 
 
h. Bazar de livros 
  
A pedido dos pais vai ser considerada a possibilidade do bazar de livros escolares 
usados em Junho ser realizado no 1º e 2º tempo em vez de, como até aqui, no 5º e 6º 
tempo. Não é ainda certo que venha a ser possível. 
 
 
2. Informações do Conselho da Administração 
 
a. Verba para investimento na Escola 
 
O Conselho de Administração informou que a Escola vai receber do Governo Alemão 
3,1 milhões de Euros para levar a cabo obras de melhoramento. A Escola terá de 
participar com 700.000 €. Esta importância está prevista e devidamente orçamentada. 
As obras não poderão ser todas executadas durante as férias. Em devido tempo os pais 
serão informados sobre restrições relativas a estas obras. 
 
a. Homepage 
 
De acordo com a informação do Conselho de Administração a primeira versão da nova 
homepage, que irá online no início de 2018 não prevê uma área de login. Durante o 
ano 2018 a área de login será incluída. 
 
b. Cantina 
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De momento não é possível receber informações detalhadas sobre as compras 
efectuadas pelos alunos na cantina e cafetaria com o cartão da escola. Os alunos 
podem verificar o saldo no cartão no leitor de cartões e os pais podem solicitar um 
extracto de conta junto da tesouraria (kasse@dslissabon.com). Actualmente somente constam 
no extracto o preço e o local de aquisição. 
 
Os pais pedem que seja feita uma nova abordagem ao fornecedor, para possibilitar a emissão 
de extractos com o descritivo dos consumos. 
 

Estacionamento e autocarros 
 
Até ao momento a cooperação com o colégio Mira Rio funciona muito bem. Os 
problemas que subsistem com o estacionamento são principalmente causados pelos 
pais que não respeitam as regras. Não iria ajudar a introdução de mais alunos a 
controlar o tráfego da manhã, até não serem colocados sinais de trânsito por parte da 
CML. Uma vez colocados os sinais, haverá mais possibilidades de intervir na situação. 
 
As empresas de autocarros serão novamente instruídas a não saírem do 
estacionamento entre as 7.50 e as 08.05 horas. 
 
c. Anuário 
 
A escola apresentou desculpas pelos muitos erros que o último Anuário Escolar 
continha. Foi publicada uma versão corrigida digital, a que todos poderão ter acesso. 
Será enviado o link para o download a todos os pais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta elaborada por: Inken Barth e Carlos Brighton 
 
 
 
 
 


