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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

ANO LETIVO DE 2018/2019 

 

RESUMO DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL DE 17 DE JANEIRO DE 2018 

 

Ordem de trabalhos: 

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

Ponto dois: Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2019; 

Ponto três: Aprovação do relatório de Execução do Plano Anual de Atividades do ano 

letivo 2017/2018; 

Ponto quatro: Aprovação do Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2018/2019; 

Ponto cinco: Acompanhamento da ação dos órgãos de administração e gestão; 

Ponto seis: Outros assuntos. 

 

Ponto prévio à ordem de trabalhos: Apresentação dos novos conselheiros 

decorrentes da eleição para a Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

 

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

- Aprovação da ata da reunião de 10 de dezembro de 2018 (12 votos a favor e 5 

abstenções). 

 

Ponto dois: Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2019; 

- Foram discutidos e definidos os pontos essenciais para a elaboração do orçamento 

(documento final aprovado com 16 votos a favor e 1 abstenção). 

- A CMA informou da dotação de verbas para alteração de caixilharias, aquecimento nas 

salas de aula e requalificação dos laboratórios nas 3 escolas dos 2º e 3º ciclos do 

concelho de Azambuja. 

- Foi mencionado o mau funcionamento da caldeira na Escola Básica de Azambuja, que 

tende a provocar infiltrações e por consequência ausência de eletricidade. 

 

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

letivo 2017/2018; 

- Aprovação do documento com 14 votos a favor e 3 abstenções. 

- Foi reconhecido o excelente trabalho efetuado pela professora Luísa Jorge na 

elaboração do documento. 
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Ponto quatro: Aprovação do Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2018/2019; 

- Foram aprovadas e ratificadas, por unanimidade, as atividades que constam no 

documento “Plano Anual de Atividades - 2018/2019”. 

 

Ponto cinco: Acompanhamento da ação dos órgãos de administração e gestão; 

- Tomada de conhecimento do Relatório da IGEC sobre a Organização do Ano Letivo, 

do respetivo contraditório da Sra. Diretora e do Relatório Final da IGEC. 

 

Ponto seis: Outros assuntos. 

- Funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular. 

- Informação da Sra. Diretora sobre a visita à Escola Secundária de 2 engenheiros da 

DGEST e de um vereador da Câmara Municipal. 

- Construção de novo Centro Escolar no concelho de Azambuja prevista na Carta 

Educativa do Município. 

 

 

O Presidente do Conselho Geral: José Noel Alexandre 


