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MINUTA  

Reunião de 16 de dezembro de 2019  

 

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Branca, em sessão realizada no dia 16 de dezembro de 

2019, deu cumprimento à seguinte ordem de trabalhos e tomou as subsequentes deliberações: 

 

Ponto um – Informações 

Foram partilhadas informações relevantes sobre o Agrupamento e ações no âmbito da 

educação, entre as quais se salientam: 

- tomada de conhecimento da nova composição do Conselho Geral, já divulgada, e 

apresentação dos Conselheiros representantes dos Encarregados de Educação, que iniciam o 

mandato 2019-2021; 

- apresentação de informações relevantes sobre o  decorrer do ano letivo e o funcionamento 

do agrupamento;  

- agradecimento às entidades e elementos que colaboraram na realização das comemorações 

dos 25 anos da escola sede, às Associações de pais e às empresas que contribuíram para os 

prémios de mérito e às empresas que patrocinaram os prémios do melhor aluno a Português 

e a Matemática (9.º ano); 

- informação sobre a transferência das competências na área da educação para as Autarquias, 

que irá ocorrer em 2021, começando a ser preparada no Município em janeiro de 2020, com a 

formação de Equipas de trabalho em cada agrupamento de escolas, com a Direção, Técnicos 

da Autarquia e Administrativos e pessoal não docente. Estas Equipas poderão ser variáveis, de 

acordo com os assuntos a tratar. 

 

  Ponto dois – Aprovação do Plano Anual de Atividades  

  Após apreciação do Plano Anual de Atividades para o presente ano letivo e indicação de 

algumas reformulações pontuais, este foi aprovado por unanimidade. 

 

Ponto três – Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento  

Foram analisadas duas propostas apresentadas, conjugando-as, de forma a efetuar as linhas 

orientadoras para a elaboração do orçamento de 2020. A proposta final foi aprovada por 

unanimidade. 
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Ponto quatro – Nomeação da Comissão Eleitoral para o Orçamento Participativo da Escola 

Procedeu-se à nomeação desta Comissão Eleitoral, com a seguinte constituição: 

Efetivos – um docente e três delegados de turma (9.º ano); 

Suplentes - um docente e dois delegados de turma (8.º ano). 

 

Ponto cinco – Definição de estratégias/ações de melhoria, tendo em conta os resultados da 

avaliação de desempenho do Conselho Geral constantes no relatório de autoavaliação do 

agrupamento  

Foram propostas e aprovadas iniciativas para maior divulgação do trabalho desenvolvido por 

este Conselho, particularmente junto dos Encarregados de Educação.   

 

Ponto seis – Outros assuntos  

Relembrou-se o problema do amianto na escola sede, questionando-se se valeria a pena 

tomar mais iniciativas, nomeadamente junto das entidades responsáveis. Tendo em conta que 

a Autarquia mantém este assunto em agenda junto dessas entidades, considerou-se que não 

é relevante outra diligência. 

 

 
 
 

Branca, 16 de dezembro de 2019. 

 
A Presidente do Conselho Geral 

 
____________________________________ 

(Salomé Leça da Costa) 

Os(As) Secretários(as) 
 

_____________________________ 
(Ana Santiago e Célia Neves) 

 


