CONSELHO GERAL

04/03/2020

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e
trinta minutos, reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo
Branco, com a seguinte ordem de trabalhos:

1 - Apreciação do relatório periódico de execução do Plano Anual de Atividades (1.º
período);
2- Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação (1.º período).

Depois de lida e aprovada a ata da reunião anterior, deu-se início à reunião,
tendo como ponto prévio a situação de pandemia da covid-19. João Carvalho,
representante dos pais e encarregados de educação, referiu que a escola precisa de
ser dotada de mais saboneteiras nas casas de banho e de desinfetantes à entrada de
cada bloco, a fim de uma maior proteção para o surto que está a surgir.
O diretor fez o ponto da situação e referiu que já está a ser executado um plano
de contingência em colaboração com a autarquia, a fim de colmatar esses e outros
problemas que surgirem com o avançar da situação. Frisou também que está a ser
devidamente ponderada a realização de todas as atividades programadas quer na
escola, quer no estrangeiro. Em relação ao projeto Erasmus+, mobilidade em contexto
de trabalho para Itália, que se realizaria em breve, já foi cancelado. Também as visitas
de estudo que estão já planeadas, e algumas pagas, poderão ser realizadas ou não:
tudo irá depender da evolução da situação nos próximos dias.
Marco Magalhães, representante da autarquia, referiu que, durante o mês de
março, o Conselho Municipal de Educação irá definir a Carta Educativa, a qual será
posteriormente apresentada numa sessão para a qual irá ser convidado o Conselho
Geral.
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Jorge Carvalho, representante dos docentes, frisou que a escola atravessa
uma crise de valores, salientando a necessidade de que os representantes dos pais,
nas reuniões de avaliação, sejam mais céleres quanto aos assuntos que debatem
nessas reuniões. Salientou ainda a importância de haver formação em competências
sociais e emocionais, com os pais, alunos, pessoal docente e não docente, no sentido
de gradualmente haver uma maior aproximação entre toda a comunidade escolar.
Dando início ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, apreciação do relatório
periódico

de

execução

do

Plano

Anual

de

Atividades

(1.º

período),

foi sublinhada a elevada taxa de concretização das atividades programadas, bem
como da sua divulgação. Depois dos considerandos apresentados, o Conselho Geral
aprovou por unanimidade o relatório.
No segundo ponto da ordem de trabalhos, os resultados do processo de
autoavaliação (1.º período) mereceram uma apreciação globalmente positiva por parte
do Conselho Geral.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Presidente da reunião: João Paulo Braga Correia Silva
Secretário: Helena Maria Carvalho da Rocha
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