CONSELHO GERAL

27/07/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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. Aprovação do relatório final de execução do Plano Anual de Atividades
2. Emissão de parecer sobre os critérios de organização dos horários
3. Deliberação sobre os domínios de oferta das AEC e aprovação das
respetivas planificações (Artigo 10.º e Artigo 18.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de
agosto)
4. Aprovação do mapa de férias do Diretor

Depois de lida e aprovada a ata da reunião anterior, deu-se início à reunião.
Como ponto prévio, o presidente do Conselho Geral deu a conhecer o voto de louvor
à comunidade educativa de Vila Nova de Famalicão pelos resultados académicos do
ano letivo 2019-2020 aprovado pela Câmara de Municipal de Vila Nova de Famalicão,
em reunião do executivo autárquico de 2 de julho de 2020. Vítor Martins,
representante dos Encarregados de Educação, aproveitou para enaltecer o empenho
de toda a comunidade educativa AECCB, refletido nos excelentes resultados
escolares obtidos pelos alunos neste ano letivo 2019-2020. O presidente do Conselho
Geral louvou o Agrupamento por ter proporcionado a sessão formativa de 24 de julho
(Encontros Educativos AECCB), de grande proveito para os professores, sobretudo
no que diz respeito à problemática da avaliação formativa. Antes, ainda, da ordem do
dia, João Carvalho, representante dos Encarregados de Educação, questionou o
diretor acerca do corte de árvores na Escola Júlio Brandão, num espaço contíguo à
cantina. O diretor justificou o sucedido com razões de segurança. João Carvalho
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interpelou, ainda, o Diretor acerca do processo de matrícula relativo a dois alunos,
tendo sido prestados os esclarecimentos solicitados.
Entrando na ordem de trabalhos, o Conselho Geral, após a devida ponderação,
aprovou por unanimidade o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades.
No ponto dois, o Conselho Geral emitiu um parecer favorável aos critérios de
organização dos horários, aprovando o documento “Critérios gerais de elaboração dos
horários - Ano Letivo 2020/2021”, o qual poderá sofrer ajustamentos, sempre que os
mesmos sejam necessários para corresponder à implementação de medidas
excecionais, designadamente a transição entre os regimes de frequência dos alunos,
presencial, misto e não presencial. Para o efeito, tal como o determinado nas
orientações remetidas pelo Ministério da Educação, será elaborado um plano que
prevê o protoloco e os mecanismos de ação necessários à implementação de cada
um dos regimes (presencial, misto ou não presencial) e eventual necessidade de
transição entre os mesmos, durante o ano letivo.
No que concerne ao ponto três, o Conselho Geral aprovou o Plano de Oferta
de Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2020/2021 (English
Corner Stories; Atividade Física e Desportiva; Aqui há rato!; Tintas e pincéis;
Movimento e Drama), bem como a distribuição da carga horária das atividades por
anos de escolaridade e respetivas planificações.
No último ponto da ordem de trabalhos, o Conselho Geral aprovou o mapa de
férias do diretor.
Antes do término da reunião, Elsa Mendanha, representante dos docentes,
destacou o prémio obtido pelo Jardim de Infância de Seide S. Miguel no concurso
Handsprint pela Floresta (Eco-Escolas).

Presidente da reunião: João Paulo Braga Correia Silva
Secretário: Sara Brito
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