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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Elaboração do Regimento do Conselho Geral 

2.  Aprovação do relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 

3. Emissão de parecer sobre os critérios de organização dos horários  

4. 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)  

5. Aprovação do mapa de férias do Diretor 

 

Estando ausente Helena Rocha, representante dos não docentes, designada para 

secretariar esta reunião, desempenhou essas funções Sara Brito, representante dos docentes.  

Aprovada a ata da reunião anterior, antes da ordem do dia, o presidente do Conselho 

Geral informou do pedido de demissão de Vítor Martins, representante dos encarregados de 

educação, segundo carta datada de 25 de março. Expressou a sua gratidão pela colaboração 

prestada por este membro do Conselho Geral, caracterizada por um empenho sempre assertivo 

e construtivo ao serviço dos objetivos do Agrupamento. Tomou posse como representante dos 

encarregados de educação, de acordo com o estipulado, o membro suplente Liliana Silva. 

Desenvolvendo a ordem de trabalhos, foi elaborado e aprovado o Regimento do 

Conselho Geral. 

No segundo ponto da ordem de trabalhos, após breve troca de ideias, foi aprovado o 

relatório final de execução do Plano Anual de Atividades. Segundo proposta do Diretor, 

unanimemente aceite, o Conselho Geral designará uma comissão especializada a fim de validar 
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as propostas de atividades que forem surgindo após aprovação do próximo plano anual de 

atividades. 

No ponto três da ordem de trabalhos, o Conselho Geral emitiu parecer favorável aos 

critérios de organização dos horários para o próximo ano letivo. 

Quanto ao ponto quatro, o Conselho Geral deliberou favoravelmente, por unanimidade, 

acerca dos domínios de oferta das AEC: Atividade Física e Desportiva; Movimento e Drama; 

Aqui Há Rato; Tintas e Pincéis; Inglês. Foram aprovadas as respetivas planificações. 

No ponto cinco, foi aprovado o mapa de férias do diretor. 

Como ponto adicional à ordem de trabalhos, sob proposta do diretor, foram aprovadas 

as assessorias técnico-pedagógicas.  

Foi designada a comissão para o processo de avaliação do desempenho do diretor, 

formada por: Maria do Sameiro Pereira, representando dos funcionários; Armandina Silva, 

representante da comunidade local; João Carvalho, representante dos encarregados de 

educação; Marco Magalhães, representante da Autarquia (substituindo Mário Passos); João 

Paulo Braga, representante dos docentes. 

Antes de terminar a reunião, Augusto Lima, representante do Município, expressou a 

sua congratulação com a constituição do Agrupamento como Unidade de Apoio ao Alto 

Rendimento. 

O presidente do Conselho Geral, secundado pelos demais membros, agradeceu e louvou 

todo o empenho demonstrado pela representante dos alunos, Margarida Cunha, que cessa 

funções em virtude do ingresso no ensino superior, bem como pela representante dos docentes, 

Sara Brito, que será substituída, devido à designação para funções de assessoria técnico-

pedagógica.  

 

 

Presidente da reunião: João Paulo Braga Correia da Silva. 

 

 

 

Secretário: Sara Maria Ferreira Ribeiro Azevedo Brito. 

 


