
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

  ANO LETIVO DE 2021/2022 

 

MINUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

22  DE DEZEMBRO DE 2021 

 

 

Ordem de Trabalhos: 

Ponto um: Aprovação das Planificações Anuais AEC 2021-2022; 

Ponto dois: Aulas de Educação Física e Desporto Escolar no Pavilhão Municipal; 

Ponto três: Aprovação das alterações ao calendário escolar, tendo em conta o 

Despacho nº 12123-M/2021; 

Ponto quatro: Informações  

  

 

Ponto um: Aprovação das Planificações Anuais AEC 2021-2022 

-  A Srª Diretora informou que a “Associação Tempos Brilhantes” já havia concorrido no 

ano letivo anterior e tendo apresentado o projeto global e as atividades, o Agrupamento 

escolheu aquelas que considerou serem as mais adequadas, tendo em conta os 

espaços existentes e a faixa etária dos alunos.  

- Foram colocadas algumas questões sobre este assunto pelo conselheiro João Rocha 

e respondidas pela Srª Diretora.  

- Após os esclarecimentos o Conselho Geral aprovou por unanimidade as planificações 

apresentadas.  

 

Ponto dois: Aulas de Educação Física e Desporto Escolar no Pavilhão Municipal 

- Neste ponto foram discutidos os possíveis locais para a prática desportiva já que o 

Pavilhão Municipal iria mais uma vez ser utilizado para a vacinação do Covid 19. 

 

Ponto três: Aprovação das alterações ao calendário escolar, tendo em conta o 

Despacho nº 12123-M/2021; 

- Após os esclarecimentos feitos pela Srª Diretora em relação a este ponto, o Conselho 

Geral passou à votação da proposta, verificando-se aprovação da mesma por 

unanimidade. 

 

 



Ponto quatro: Informações  

- A Srª Diretora informou que deveria ter sido recebida a última remessa dos kits de 

computadores, contudo a empresa que fez a entrega dos mesmos não os deixou, 

alegando não haver tempo para que a Direção fizesse a verificação do número de kits 

entregues. Foi feita a reclamação para quem de direito e aguardam-se os próximos 

desenvolvimentos. 

 

 

A Presidente do Conselho Geral em exercício: Ana Paula Matias Gonçalves  

 

 

 

 


