CONSELHO GERAL
26/11/2019
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas
dezoito horas e trinta minutos, reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas
Camilo Castelo Branco, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Tomada de posse dos representantes dos Encarregados de Educação
2.Tomada de posse do representante dos alunos
3. Aprovação do Plano Anual de Atividades (2019-2020)
4. Apreciação do Relatório do Sucesso Académico (2018-2019)
5. Definição das linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento (2020)

Depois de lida e aprovada a ata da reunião anterior, deu-se início ao primeiro
ponto da ordem de trabalhos. Tomaram posse como representantes dos
Encarregados de Educação: Maria Filomena Passos Gonçalves; João Paulo Pinto de
carvalho; Rosa Maria Almeida Pereira; Susana Maria Faria Carvalho; Vítor José
Pereira Martins.
No ponto dois, tomou posse como representante dos alunos Margarida Salgado
Moreira.
O presidente do conselho geral deu as boas vindas aos novos conselheiros,
realçando a importância do seu papel neste órgão.
Relativamente ao terceiro ponto, o conselho geral aprovou por unanimidade o
Plano Anual de Atividades. João Carvalho, representante dos encarregados de
educação, pediu alguns esclarecimentos acerca do documento (páginas 4, 23 e 65),
os quais foram prestados pelo diretor. Leonel Rocha, representante do Município,
alertou para a necessidade de todas as turmas de determinado nível de ensino
participarem em atividades dinamizadas por algum professor desse nível de ensino,
e não apenas a turma ou turmas desse professor. É importante que o conselho geral
faça essa recomendação, de modo a que todos os alunos tenham as mesmas
oportunidades de participação nas atividades do agrupamento. Ainda neste ponto,
chamou-se a atenção para uma melhor articulação entre as atividades do
agrupamento e as atividades do ensino articulado da música.
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No âmbito do ponto quatro, o conselho geral procedeu à apreciação do sucesso
académico, tendo o diretor sublinhado o trabalho de continuidade que se tem refletido
positivamente nos resultados escolares, nomeadamente a coadjuvação, que está a
ser implementada no 5.º, 6.º e 8.º anos.
No último ponto da ordem de trabalhos, o conselho geral definiu as seguintes
linhas orientadoras para a elaboração do orçamento (ano dois mil e vinte): na
elaboração do orçamento e na sua execução, devem sempre prevalecer as opções
de natureza pedagógica sobre as opções de natureza administrativa, destacando-se
como prioritários os seguintes domínios: sustentação de condições de apoio que
garantam o apoio educativo dos alunos; manutenção, modernização e requalificação
dos recursos educativos, técnicos e informáticos; manutenção, prevenção e
segurança dos espaços e equipamentos. Na projeção das receitas/despesas, a
elaboração do orçamento deverá envolver os contributos dos diversos atores com
funções de coordenação das diferentes atividades. Na elaboração do orçamento, a
afetação de meios orçamentais às atividades e serviços deve ter em linha de conta a
dimensão e o número de participantes nas atividades e serviços. A elaboração do
orçamento deve responder às necessidades financeiras das atividades propostas nos
planos plurianuais e anuais de atividades. As informações sobre o processo de
elaboração e aprovação do orçamento deverão estar acessíveis a todos os membros
da comunidade educativa.
Antes do término da reunião, o presidente do conselho geral informou que, no
âmbito de um Projeto de Investigação inserido no Mestrado de Gestão e
Administração Escolar – Universidade do Algarve, foi solicitado a todos os membros
o preenchimento de um formulário. O presidente do conselho geral convidou os
conselheiros para o sarau cultural no dia 4 de dezembro, na Casa das Artes, de
encerramento das comemorações dos 50 anos da Escola Secundária Camilo Castelo
Branco. Fez também o convite para a inauguração da exposição “Júlio Brandão – 150
anos”, no dia 7 de dezembro, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.

Presidente da reunião: João Paulo Braga C. Silva
Secretário: Sara Brito
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