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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

  ANO LETIVO DE 2021/2022 

 

MINUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

3 de maio de 2022 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Aprovação da ata da reunião de dezassete de janeiro de dois mil e vinte e dois 

Ponto dois: Apreciação e aprovação do Relatório de Conta de Gerência do ano de dois 

mil e vinte e um e demais documentos 

Ponto três: Apreciação e emissão de parecer do Relatório Intermédio do Plano anual de 

Atividades do primeiro semestre do ano letivo dois mil e vinte e um/dois mil e vinte e dois. 

Ponto quatro: Informações. 

Ponto cinco: Aprovação do Mapa de férias da Sra. Diretora 

 

Ponto um: Aprovação da ata da reunião de dezassete de janeiro de dois mil e vinte e dois. 

- Foi aprovada a ata de dezasseis de janeiro de dois mil e vinte e dois. 

 

Ponto dois: Apreciação e aprovação do Relatório de Conta de Gerência do ano de dois 

mil e vinte e um e demais documentos. 

- Foram analisados os documentos relativos ao Relatório de Contas de Gerência do ano 

de dois mil e vinte e um. O documento foi aprovado por unanimidade. 

 

Ponto três: Apreciação e emissão de parecer do Relatório Intermédio do Plano anual de 

Atividades do primeiro semestre do ano letivo dois mil e vinte e um/dois mil e vinte e dois. 

- Foi feita a apreciação e emissão do parecer do Relatório Intermédio do Plano anual de 

Atividades. 

- A Sr.ª Presidente do Conselho Geral referiu que o documento está muito pormenorizado, 

elogiando o trabalho da coordenadora do PAA e dos promotores das diversas atividades 

desenvolvidas no Agrupamento. Algumas destas atividades estiveram expostas nos dois 

dias do Agrupamento (vinte e oito e vinte e nove de abril). 

- Na qualidade de Encarregado de Educação, o conselheiro Luís Fernandes valorizou a 

qualidade e diversidade das atividades realizadas, mas defende que o Agrupamento tem 

de estar mais “aberto” para que mais Encarregados de Educação possam ter conhecimento 

do que é feito nos vários níveis de ensino e em todas as escolas que integram o 

Agrupamento. 
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- Manifestou a sua preocupação relativamente aos alunos estrangeiros que não falam nem 

percebem o português. A mesma preocupação e apreensão foi manifestada pela Sra. 

Diretora pois o Agrupamento já tem duzentos e trinta e três alunos estrangeiros. 

- O conselheiro Luís Fernandes manifestou preocupação no encaminhamento dos alunos 

do nono ano no Serviço de Psicologia e Orientação Escolar preocupação semelhante aos 

conselheiros representantes da Associação de Pais. 

- A Sr.ª Diretora explicou o projeto “Já sei o que quero” que tem como objetivo dar a 

conhecer aos pais todas as hipóteses quanto aos percursos académicos que os alunos 

podem seguir, para que todos estejam envolvidos neste processo. 

- Referiu que, a escola surge como segunda ou a última escolha para os nossos alunos 

que não têm vagas noutros estabelecimentos de ensino.  

- A conselheira Filipa Franco, representante da Autarquia, salientou as lacunas que existem 

ainda ao nível da comunicação, em termos de divulgação das atividades e das 

comemorações do Agrupamento. 

- A conselheira Zília Brito, representante aa Autarquia, referiu que o Município atribuiu 

todas as bolsas de estudo. 

- O conselheiro Luís Fernandes referiu que a Associação de Pais pediu por diversas vezes, 

neste órgão, que estivesse presente um representante da Câmara para que desse 

conhecimento da atual situação das obras na Escola. Até ao momento, isto nunca 

aconteceu e lamenta a situação. 

 

Ponto quatro: Informações.   

- A Sra. Diretora informou que estão a ser preparadas um conjunto de medidas de apoio 

aos alunos; foram feitos pedidos de substituição de vários professores, mas aguardam-se 

a colocação de muitos. Outro problema é a falta de assistentes operacionais e, por isso, 

pediu um esforço coordenado entre a Escola, associação de Pais e Autarquia.  

- A Sra. Diretora informou que, pela primeira vez, o Agrupamento terá um dia de semana 

com interrupção letiva (vinte e sete de maio) por ocasião das comemorações da Feira de 

maio. 

 

Ponto cinco: Aprovação do Mapa de férias da Sra. Diretora. 

- Foi aprovado, por unanimidade, o mapa de férias da Sr.ª Diretora. 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral em exercício: Ana Paula Gonçalves 


