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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

ANO LETIVO DE 2020/2021 

 

MINUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

28 DE JUNHO DE 2021 

 

 

Ordem de trabalhos: 

 

Ponto um: Aprovação das atas das reuniões de vinte e cinco de março e de doze de 

abril de dois mil e vinte e um; 

Ponto dois: Aprovação do Relatório de Autoavaliação do Agrupamento do ano letivo 

2019/2020; 

Ponto três: Apreciação do Relatório do 2ºPeriodo do Plano Anual de Atividades 

2020/2021; 

Ponto quatro: Apreciação do Plano de Inovação Curricular, Pedagógica e 

Organizacional do Agrupamento de Escolas de Azambuja; 

Ponto cinco: Aprovação do mapa de férias da Sra. Diretora; 

Ponto seis: Informações. 

 

Ponto um: Aprovação das atas das reuniões de vinte e cinco de março e de doze de 

abril de dois mil e vinte e um. 

- A ata de 25 de março de 2021 foi aprovada com 10 votos a favor e 2 abstenções; 

- A ata de 12 de abril de 2021 foi aprovada com 9 votos a favor e 3 abstenções. 

 

Ponto dois: Aprovação do Relatório de Autoavaliação do Agrupamento do ano letivo 

2019/2020; 

- O Relatório de Autoavaliação do agrupamento foi aprovado por unanimidade; 

- Foi reconhecido o excelente trabalho efetuado pela equipa que elaborou o Relatório. 

 

Ponto três: Apreciação do Relatório do 2ºPeriodo do Plano Anual de Atividades 

2020/2021; 

- O Relatório do 2ºPeriodo do PAA de 2020/2021 foi aprovado por unanimidade. 
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- Foi reconhecido o excelente trabalho efetuado pela Prof. Luísa Jorge. 

 

Ponto quatro: Apreciação do Plano de Inovação Curricular, Pedagógica e 

Organizacional do Agrupamento de Escolas de Azambuja; 

- Foram apreciadas as alterações efetuados ao Plano de Inovação sendo o respetivo 

documento aprovado por unanimidade. 

 

Ponto cinco: Aprovação do mapa de férias da Sra. Diretora; 

- A proposta de férias da Sra. Diretora foi aprovada por unanimidade. 

 

Ponto seis: Informações. 

- A Sra. Diretora informou que a comunidade educativa vai ser alvo de uma testagem à 

Covid19 e que existem 3 alunos infetados pelo que as respetivas turmas estão em 

isolamento; e que o Agrupamento irá beneficiar de uma Assistente Social. 

- A Sra. Vereadora informou que os suplementos alimentares irão ser alargados aos 

alunos do Ensino Secundário; que a conclusão da Escola Básica de Vila Nova da Rainha 

encontra-se atrasada 4 meses; e que não há previsão para o início da remodelação do 

campo de jogos da Escola Secundária, nem para a implementação da cobertura no 

campo de jogos da Escola Básica.  

- O Presidente do Conselho Geral lembrou que tinha sido garantido pela Autarquia a 

remodelação do campo de jogos da Escola Secundária e a cobertura do campo de jogos 

da Escola Básica para o presente ano letivo. Lamentou, por isso, que não tenha sido 

cumprido pela Câmara Municipal o compromisso assumido com o Agrupamento.  

 

 

O Presidente do Conselho Geral: José Noel Alexandre 


