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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

ANO LETIVO DE 2019/2020 

 

MINUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

8 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

Ponto dois: Informações; 

Ponto três: Aprovação da Oferta das Atividades de Enriquecimento Curricular; 

Ponto quatro: Avaliação de Desempenho da Diretora do Agrupamento. 

 

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

- Aprovada a ata da reunião de 25 de julho de 2019 (9 votos a favor e 6 abstenções). 

 

Ponto dois: Informações; 

- Intervenção na Escola Secundária para retirar placas de fibrocimento. 

- Necessidade urgente de intervenção nos espaços de apoio à prática de Educação 

Física, na Escola Básica e na Escola Secundária. 

- Problemas na Escola Básica de Azambuja que prejudicam as aprendizagens. 

- Escola Básica de Vila Nova da Rainha sem previsão do início da sua construção.  

- Informação da Sra. Diretora sobre alteração nos horários. 

- Necessidade de elaboração de novo Projeto Educativo. 

 

Ponto três: Aprovação da Oferta das Atividades de Enriquecimento Curricular; 

- O documento final foi aprovado por unanimidade. 

- Referência aos constrangimentos nas Atividades de Enriquecimento Curricular devido 

ao elevado número de alunos inscritos. 

 

Ponto quatro: Avaliação de Desempenho da Diretora do Agrupamento; 

- Foi discutida a metodologia de atribuição da nota para cada um dos conteúdos em 

avaliação. 

- Foi decidido por unanimidade a marcação de uma reunião extraordinária (14 de 

outubro) para avaliar o desempenho da senhora Diretora. 

 

 

O Presidente do Conselho Geral: José Noel Alexandre 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

ANO LETIVO DE 2019/2020 

 

MINUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

14 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto único: Avaliação de Desempenho da Diretora do Agrupamento; 

 

 

 

 

Ponto único: Avaliação de Desempenho da Diretora do Agrupamento; 

- Foi realizada a Avaliação de Desempenho da Diretora do Agrupamento. Pontuaram-

se os conteúdos de desempenho de acordo com os descritores definidos no documento 

“Avaliação Interna do Desempenho Docente- Avaliação da Diretora”. 

 

 

 

 

 

O Presidente do Conselho Geral: José Noel Alexandre 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

ANO LETIVO DE 2019/2020 

 

MINUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

10 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Leitura e aprovação das atas das reuniões de oito e catorze de outubro; 

Ponto dois: Informações; 

Ponto três: Definição das linhas orientadoras para elaboração do orçamento do 

Agrupamento para ano económico de 2020; 

Ponto quatro: Aprovação do Relatório de Execução do Plano Anual de Atividades 

2018/2019. 

 

Ponto um: Leitura e aprovação das atas das reuniões de oito e catorze de outubro; 

- Aprovada a ata da reunião de 8 de outubro de 2019 (12 votos a favor e 1 abstenções). 

- Aprovada a ata da reunião de 14 de outubro de 2019 (13 votos a favor e 2 abstenções). 

 

Ponto dois: Informações; 

- Foram enviadas aos conselheiros as necessidades de remodelação da Escola 

Secundária. 

- A Câmara Municipal não deu resposta sobre remodelação dos espaços para a prática 

de Educação Física na Escola Básica. 

- Iniciaram os trabalhos de colocação dos contentores para remodelação da Escola 

Básica de Vila Nova da Rainha. 

- A senhora Diretora informou sobre: a definição de Equipas Pedagógicas em Conselho 

Pedagógico; e do pedido de requalificação da biblioteca escolar da Escola Secundária. 

- Aprovação por unanimidade de moção sobre a profissão docente, proposta pela 

conselheira Conceição Sousa. 

 

Ponto três: Definição das linhas orientadoras para elaboração do orçamento do 

Agrupamento para ano económico de 2020; 

- Foram definidas as linhas orientadoras para elaboração do orçamento para 2020. 

 

Ponto quatro: Aprovação do Relatório de Execução do Plano Anual de Atividades 

2018/2019. 

- Relatório aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente do Conselho Geral: José Noel Alexandre 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

ANO LETIVO DE 2019/2020 

 

MINUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

30 DE JANEIRO DE 2020 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião de dez de dezembro de dois mil e 

dezanove; 

Ponto dois: Informações; 

Ponto três: Aprovação do Relatório de Autoavaliação do Agrupamento; 

Ponto quatro: Acompanhamento da Ação Educativa. 

 

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião de dez de dezembro de dois mil e 

dezanove; 

- Aprovada a ata da reunião de 10 de dezembro de 2019 (12 votos a favor e 2 

abstenções). 

 

Ponto dois: Informações; 

- Foi acusada a receção da moção, aprovada na última reunião, pela Casa Civil do 

Presidente da Republica e pelo Gabinete do Primeiro Ministro; 

- A senhora Diretora informou sobre o início dos trabalhos de retirada das placas de 

fibrocimento na Escola Secundária e das restantes intervenções previstas para esta 

escola. Informações sobre a cobertura do espaço de Educação Física da Escola Básica. 

- A senhora Vereadora referiu da possibilidade de existência de verba para a 

requalificação da Escola Secundária, depois da reunião com o senhor Secretário de 

Estado. 

- A senhora Diretora informou que foi preenchida e submetida proposta de orçamento 

para 2020. 

 

Ponto três: Aprovação do Relatório de Autoavaliação do Agrupamento; 

- Relatório aprovado por unanimidade. 

 

Ponto quatro: Acompanhamento da Ação Educativa. 

- Definição de prazo para a conclusão do Projeto Educativo do Agrupamento. 

- Informação sobre os Aproveitamento dos alunos no 1º período. 

- Está em curso a monitorização das medidas aplicadas no âmbito do Dec. Lei 54/2018. 

- Estão a ser realizadas diligências para implementação do processo de certificação de 

qualidade dos Cursos Profissionais. 

O Presidente do Conselho Geral: José Noel Alexandre 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

ANO LETIVO DE 2019/2020 

 

MINUTA DA REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

12 DE MARÇO DE 2020 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião de trinta de janeiro de 2020; 

Ponto dois: Calendarização dos procedimentos eleitorais do pessoal docente e não 

docente; 

Ponto três: Apreciação do Relatório de Contas de Gerência de 2019; 

Ponto quatro: Acompanhamento da Ação Educativa. 

 

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião de trinta de janeiro de 2020; 

- Foi aprovada a ata da reunião de trinta de janeiro de dois mil e vinte, com dez votos a 

favor e uma abstenção. 

 

Ponto dois: Calendarização dos procedimentos eleitorais do pessoal docente e não 

docente; 

- Foram aprovados por unanimidade os procedimentos para a eleição dos 

representantes do pessoal docente e pessoal não docente no Conselho Geral. 

 

Ponto três: Apreciação do Relatório de Contas de Gerência de 2019; 

- Foi apreciado e aprovado com três abstenções e oito votos a favor, o Relatório de 

Contas de Gerência de dois mil e dezanove. 

 

Ponto quatro: Acompanhamento da Ação Educativa; 

- A Sra. Diretora referiu que já foram retiradas as placas de fibrocimento e referiu que 

as obras de beneficiação da Escola Secundária estão a decorrer. 

- Face às obras de remodelação da Escola Secundária, os Representantes dos Pais e 

Encarregados de Educação e o Presidente do Conselho Geral entendem que a 

construção de um Pavilhão Desportivo é uma obra prioritária. 

- Balanço dos resultados escolares da avaliação intercalar. 

- Resumo das medidas que estão a ser implementadas referentes ao COVID-19. 

 

O Presidente do Conselho Geral: José Noel Alexandre 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

ANO LETIVO DE 2019/2020 

 

MINUTA DA REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

14 DE MAIO DE 2020 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Informações; 

Ponto dois: Acompanhamento da Ação Educativa. 

 

Ponto um: Informações; 

- A Sra. Diretora, Prof. Madalena Tavares, informou sobre as medidas implementadas 

para o regresso seguro dos alunos dos 11º e 12º anos, bem como os procedimentos 

para os alunos que não frequentem o ensino presencial por opção dos respetivos 

Encarregados de Educação. 

- Os representantes da Associação de Pais e Enc. Educação sugeriram a verificação da 

temperatura corporal à entrada da Escola, como medida adicional de segurança para 

todos os intervenientes.  

- A Autarquia está a ponderar realizar testes de despiste da COVID 19 a professores e 

funcionários envolvidos no reinício do ensino presencial.  

- Informação da Sra. Diretora sobre a rede de turmas para o próximo ano letivo. 

 

Ponto dois: Acompanhamento da Ação Educativa. 

- A Sra. Diretora efetuou um balanço (positivo) da implementação do ensino à distância 

no Agrupamento. 

- A Autarquia informou que já foram disponibilizados todos os computadores para apoiar 

os alunos sem recursos informáticos para o acompanhamento das aulas à distância. 

- Agradecimento da Associação de Pais e Encarregados de Educação à Direção e aos 

Professores pelo esforço e dedicação na implementação do ensino à distância. 

 

O Presidente do Conselho Geral: José Noel Alexandre 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

ANO LETIVO DE 2019/2020 

 

MINUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

25 DE JUNHO DE 2020 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Leitura e aprovação das atas das reuniões de doze de março e de catorze 

de maio de dois mil e vinte; 

Ponto dois: Informações; 

Ponto três: Acompanhamento da Ação Educativa; 

Ponto quatro: Aprovação do mapa de férias da Diretora do AE Azambuja. 

 

 

Ponto um: Leitura e aprovação das atas das reuniões de doze de março e de catorze 

de maio de dois mil e vinte. 

- A ata da reunião de doze de março foi aprovada com 12 votos a favor e 2 abstenções; 

- A ata da reunião de catorze de maio foi aprovada com 12 votos a favor e 2 abstenções.  

 

Ponto dois: Informações. 

- A Sra. Diretora efetuou o ponto de situação da intervenção realizada na Escola 

Secundária; 

- A Conselheira Ana Paula Matias manifestou a sua apreensão sobre o atraso no início 

da requalificação da Escola de Vila Nova da Rainha. 

 

Ponto três: Acompanhamento da Ação Educativa. 

- A Sra. Diretora informou sobre o ajustamento efetuado para o início das aulas 

presenciais dos 11º e 12º anos e das necessidades de reformulação de todos os 

procedimentos para esta retoma; 

- A Autarquia informou que realizou testes ao Pessoal Não Docente que estiveram 

envolvidos no reinício das aulas presenciais do Ensino Pré-escolar; 

- Os representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação felicitaram a 

Direção pelo trabalho efetuado neste 3º período.  

 

Ponto quatro: Aprovação do mapa de férias da Diretora do AE Azambuja. 

- O mapa de férias da Sra. Diretora, Prof. Madalena Tavares, foi aprovado por 

unanimidade. 

 

O Presidente do Conselho Geral: José Noel Alexandre 


