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Assunto Despacho n.º 49 / 2020 e Db pàd 1u 1·1. º 50/2.020 , de 15 de junho - anulação da deci são de 
transição de ano escolaridade, ano letivo 2018 /2019 , dos alunos Tiago Afonso Freitas Mesquita 
Guimarães e Rafael Benedito Freitas Mesquita Guimarães, de acordo com ofício n. 0 

413 7 /2020/DSRN-UJ da Di reção-Gerai dos Estabelecimentos Escolares, Direção de Serviços da 
Região Norte . 

Relativamente ao assunto mencionado em epig rafe, são remetid os , em anexo, Despacho n. º 49/2020 e 
Despacho n.º 50/2020, de 15 de Ju nho respeti vamente re la tivos à anulação da decisão de transição de ano 
escolaridade, ano letivo 2018/2019 , dos alunos Tiago Afonso Fre itas Mesquita Guimarães e Rafael Benedito 
Freitas Mesquita Guimarães, de acordo com ofício n.º 4137/2020/DSRN-UJ da Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares , Direção de Serviços da Reg ião Norte, à qual é, também, dado conhecimento do 
presente assunto . 

Com os melhores cumprimentos , 

O Diretor, 

(Carlos 
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Carlos Alberto Gomes Teixeira , na qualidade de Diretor do Agrupamento de Escolas Camilo 

Castelo Branco, cumprindo o referido no ofício n.º 4137/2020/DSRN-UJ da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, Direção de Serviços da Região Norte, nos termos do n.0 2 do artigo 

168.º e n ° 3 do artigo 169.º do Código do Procedimento Administrativo , anula a decisão do Conselho 

de Turma do 7.0 1, ano letivo 2018/2019, proferida em 17 de junho de 2019 , no que diz respeito à 

transição do aluno Rafael Benedito Freitas Mesquita Guimarães , uma vez que não foram cumpridas 

as diligências referidas no ofício n. º 4137 /2020/DSRN-UJ da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares , Direção de Serviços da Região Norte, para a reposição da legalidade . 

Do presente Despacho é dado c011~ -:- ~:me,1to à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares , 

Direção de Serviços da Região Norte . oern crnrn) a Ana Paula Barreiros Lopes de Freitas Mesquita 

Guimarães e Artur da Costa Freitas MesqL11L-1 -.3L.;1 ;-narães, pais e encarregados de educação do aluno 

Rafael Benedito Freitas Mesquita Guitr1aíà2s os quais a 27 de fevereiro de 2020, através de 

notificação pessoal , foram informados do ofício n.º 4137/2020/DSRN-UJ. Acresce que a 4 de março 

de 2020, o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, através do ofício n.0 185, enviado em 

carta registada com aviso de receção, remete aos pais e encarregados de educação do aluno Rafael 

Benedito Freitas Mesquita Guimarães o plano de recuperação de aprendizagens à disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento, ano letivo 2018/2019, conforme o determinado pela DGEstE, DSRN, 

ofício n.0 4137/2020/DSRN-UJ , com indicação de data, hora de implementação e plano de 

trabalho/aprendizagens a recuperar, sendo que o aluno não compareceu na escola para a 

implementação do mesmo, uma vez que os seus pais não o permitiram . 

Vila Nova de Famalicão , 15 de junho de 2020 

' 

O Diretor, 
cC.. ......o..A v:::> ~ . s,:!,)', • 
(Carlos A~ Gomes Teixeira) 

- ·- -··--------· ---------- ---- -----------------
/ A '. ~ORTUGAL 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO CASTELO BRANCO 

Despacho n.º 49/2020 

CAMILO 
CASTELO 
BRANCO 

REPÚBUCA 
PORTUGUESA 
EDUCAÇÃO 

Carlos Alberto Gomes Teixeira, na qualidade de Diretor do Agrupamento de Escolas Camilo 

Castelo Branco, cumprindo o referido no ofício n.º 4137/2020/DSRN-UJ da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, Direção de Serviços da Região Norte, nos termos do n.º 2 do artigo 

168.º e n.º 3 do artigo 169.º do Código do Procedimento Administrativo, anula a decisão do Conselho 

de Turma do 5.0 2, ano letivo 2018/2019, proferida em 18 de junho de 2019, no que diz respeito à 

transição do aluno Tiago Afonso Freitas Mesquita Guimarães, uma vez que não foram cumpridas as 

diligências referidas no ofício n.º 4137/2020/DSRN-UJ da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, Direção de Serviços da Região Norte, para a reposição da legalidade. 

Do presente Despacho é dado conhecim~:nto à e· rr-. - ~.-:,-GGral dos Estabelecimentos Escolares, 

Direção de Serviços da Região Norte, bem como a p, ;1,~ : ) J1_..ia Barreiros Lopes de Freitas Mesquita 

Guimarães e Artur da Costa Freitas Mesquita Guin,arães pais e encarregados de educação do aluno 

Tiago Freitas Mesquita Guimarães, os quais a 2 7 de fevereiro de 2020, através de notificação 

pessoal , foram informados do ofício n ° 4137/2020/DSRN-UJ. Acresce que a 4 de março de 2020, o 

Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, através do ofício n.0 185, enviado em carta 

registada com aviso de receção, remete aos pais e encarregados de educação do aluno Tiago Afonso 

Freitas Mesquita Guimarães o plano de recuperação de aprendizagens à disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, ano letivo 2018/201 9 co,1fcn"!ie o determinado pela DGEstE, DSRN, ofício n.º 

4137/2020/DSRN-UJ, com indicação J-:-, .12'.: 1 hora de implementação e plano de 

trabalho/aprendizagens a recuperar. sendo que o aluno não compareceu na escola para a 

implementação do mesmo, uma vez que os seus pais não o permitiram. 

Vi la Nov~ de FJmalicão 15 de junho de 2020 

(Carlos Alberto Gomes Teixeira) 
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