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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

  ANO LETIVO DE 2020/2021 

 

MINUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

25 DE MARÇO DE 2021 

 

 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Aprovação das atas das reuniões de vinte e oito de dezembro de dois mil e 

vinte e de oito de fevereiro de dois mil e vinte e um; 

Ponto dois: Informações; 

Ponto três: Aprovação do Relatório de Contas de Gerência de 2020; 

Ponto quatro: Apreciação do Relatório do 1ºPeriodo do Plano Anual de Atividades 

2020/2021; 

Ponto cinco: Apreciação do projeto para requalificação da Escola Secundária. 

 

 

 

Ponto um: Aprovação das atas das reuniões de vinte e oito de dezembro de dois mil e 

vinte e de oito de fevereiro de dois mil e vinte e um; 

- A ata de 28 de dezembro de 2020 foi aprovada com 12 votos a favor e 5 abstenções. 

- A ata de 8 de fevereiro de 2021 foi aprovada com 13 fotos a favor e 4 abstenções. 

 

Ponto dois: Informações; 

- O Presidente do Conselho Geral solicitou um parecer do Conselho Pedagógico sobre 

o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular e sobre os domínios a 

trabalhar no próximo ano letivo.  

- A Sra Diretora destacou o trabalho dos professores, através de projetos internacionais, 

para a atribuição ao Agrupamento do Selo Escola E-Twinning. Considerou positivo o 

balanço efetuado na aplicação do Ensino a Distância apesar de terem existido 

constrangimentos relacionados com a falta de equipamentos informáticos, falta de 

competências de algumas famílias para o apoio aos seus educandos e devido à 

ausência de alguns alunos cujos casos foram comunicados à CPCJ.  
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- A Conselheira Ana Paula Matias manifestou o seu desagrado pela falta de Terapeutas 

da Fala para responder às necessidades do Agrupamento, sobretudo em crianças do 

Pré-escolar e do 1ºCiclo. 

 

Ponto três: Aprovação do Relatório de Contas de Gerência de 2020; 

- Aprovado por unanimidade. 

 

Ponto quatro: Apreciação do Relatório do 1ºPeriodo do Plano Anual de Atividades 

2020/2021; 

- Apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia destaca-se o elevado grau 

de comprimento das atividades previstas. 

 

Ponto cinco: Apreciação do projeto para requalificação da Escola Secundária. 

- O Sr. Presidente do Conselho Geral manifestou o seu desagrado pela escola perder o 

anfiteatro e que os espaços previstos (salas e gabinetes) são poucos para as 

necessidades atuais, quer para as turmas quer para as demais necessidades da escola 

(ex. SPO, Centro de Formação, Sala de primeiros socorros, sala de Isolamento, sala 

para a Associação de Estudantes, etc). Lamentou mais uma vez que este projeto não 

contemple a construção de um pavilhão desportivo. 

- A Conselheira Conceição Sousa observou que as salas previstas têm uma capacidade 

para 24 alunos e que muitas das turmas têm mais do que esse número de alunos. 

Lamentou o facto do Conselho Geral ter reprovado a constituição da Comissão de 

Acompanhamento às obras de Requalificação da Escola Secundária. 

- Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação manifestaram a sua 

preocupação com o número de salas previsto que será semelhante ao existente 

atualmente. Manifestaram o seu descontentamento pelas ausências da Sra. Vereadora 

da Educação nas reuniões do Conselho Geral. 

- A Sra. Diretora informou da atribuição de 3.5 milhões de euros pela CCDR para a 

execução do projeto de Requalificação da Escola Secundária. Transmitiu que as obras 

serão realizadas em 3 fases. Referiu o compromisso da Autarquia para um estudo de 

implementação de um pavilhão desportivo, não estando prevista a sua construção para 

breve. 

 

 

O Presidente do Conselho Geral: José Noel Alexandre 


