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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

  ANO LETIVO DE 2020/2021 

 

MINUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

28 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Aprovação do Regimento do Conselho Geral; 

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

e vinte; 

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

2019/2020; 

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

Agrupamento para ano económico de 2021; 

Ponto cinco: Informações. 

 

Ponto um: Aprovação do Regimento do Conselho Geral. 

- O Regimento foi discutido e aprovado por unanimidade. 

 

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

e vinte. 

- A ata da reunião de catorze de dezembro de dois mil e vinte foi aprovada com duas 

abstenções e treze votos a favor. 

 

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

2019/2020. 

- O Relatório de Execução do Plano Anual de Atividades 2019/2020 foi aprovado por 

unanimidade. 

 

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

Agrupamento para ano económico de 2021. 

- Salientou-se as alterações ao financiamento do Agrupamento de acordo o protocolo 

de transferência de competências para a Autarquia; 

- Foram definidas e registadas em documento próprio as linhas orientadoras do 

orçamento para o ano económico de dois mil e vinte e um. 
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Ponto cinco: Informações. 

- O Presidente do Conselho Geral informou da reunião realizada entre os representantes 

autárquicos (Sr. Presidente da Câmara Municipal de Azambuja e a Sra. Vereadora da 

Educação), os representantes do Conselho Geral (Presidente do CG, Representantes 

dos alunos e Representantes dos Pais e Encarregados de Educação) e a Diretora do 

Agrupamento, sobre a requalificação da Escola Secundária e a necessidade de 

construção de um pavilhão desportivo nesta escola; 

- Salientou-se a importância das comunicações efetuadas pela Direção do Agrupamento 

sobre o impacto da pandemia no Agrupamento, e também o reconhecimento do apoio 

incansável da Enfermeira Vera Maximiano Custódio a todo o Município; 

- Destacou-se o facto de, até ao momento, não existirem evidências de infeção/ 

transmissão do vírus em contexto escolar estando toda a comunidade educativa a 

cumprir as regras de higiene e segurança no meio escolar; 

- Ainda existem constrangimentos na colocação de professores, tendo o Agrupamento 

alguns professores em falta; 

- A Sra. Vereadora da Educação informou da colocação de mobiliário individual (mesas 

e cadeiras) nas salas de aula das Escolas Básicas do concelho e da atribuição de uma 

verba de dez mil euros para aquisição de equipamentos/materiais para as salas das 

Unidades de Multideficiência do nosso Agrupamento; 

- Intervenção na Escola Básica para remoção das placas de fibrocimento pela autarquia. 

 

 

 

O Presidente do Conselho Geral: José Noel Alexandre 


