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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

ANO LETIVO DE 2019/2020 

 

MINUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

29 DE JULHO DE 2020 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião de vinte e cinco de junho de dois mil 

e vinte; 

Ponto dois: Informações; 

Ponto três: Definição dos critérios de participação do Agrupamento em atividades; 

Ponto quatro: Proposta dos domínios para as Atividades de Enriquecimento Curricular 

no ano letivo 2020/21; 

Ponto cinco: Critérios para a organização de horários; 

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

docente. 

 

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião de vinte e cinco de junho de dois mil 

e vinte. 

- A ata da reunião de doze de março foi aprovada com 8 votos a favor e 3 abstenções. 

 

Ponto dois: Informações. 

- A Sra. Diretora referiu as dificuldades de cumprimento das medidas enviadas pelo 

Ministério da Educação, relativas ao início do ano letivo 2020/21, devido à relação entre 

o número de alunos e as características das instalações do Agrupamento; 

- Devolução aos Encarregados de Educação dos manuais escolares entregues à escola; 

- Inicio das obras em Vila Nova da Rainha. 

- À semelhança das restantes escolas do Agrupamento, a partir do ano letivo 2020/21 a 

gestão do pessoal não docente e dos equipamentos da Escola Secundária passa para 

a responsabilidade da Câmara Municipal de Azambuja.  

 

Ponto três: Definição dos critérios de participação do Agrupamento em atividades. 

- Critérios aprovados por unanimidade. 

 

Ponto quatro: Proposta dos domínios para as Atividades de Enriquecimento Curricular 

no ano letivo 2020/21. 

- Domínios definidos para as atividades de Enriquecimento Curricular: Artístico e 

Desportivo. 
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Ponto cinco: Critérios para a organização de horários. 

- A Sra. Diretora referiu os critérios para a organização dos horários tendo em 

consideração as necessidades de higienização dos espaços e materiais e a segurança 

dos alunos. 

 

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

docente. 

- Nova calendarização dos procedimentos eleitorais para eleger os representantes do 

Pessoal Docente e do Pessoal Não Docente no Conselho Geral. 

 

O Presidente do Conselho Geral: José Noel Alexandre 


