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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

  ANO LETIVO DE 2021/2022 

 

MINUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

26 de julho de 2022 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Aprovação da ata da reunião do dia três de maio de dois mil e vinte e dois 

Ponto dois: Critérios para a organização de horários 

Ponto três: Critérios de participação do Agrupamento em atividades 

Ponto quatro: Acompanhamento da ação educativa 

Ponto cinco: Requalificação da Escola Secundária 

 

Ponto um – Foi aprovada a ata de três de maio de dois mil e vinte e dois. 

Ponto dois – A Sr.ª Diretora do Agrupamento forneceu algumas informações relativas 

aos critérios, aprovados em Conselho Pedagógico, para a organização dos horários, 

tendo em vista o próximo ano letivo. Reforçou que a segurança dos alunos é a prioridade 

e, não existindo assistentes operacionais suficientes, o desfasamento pelo menos à 

hora de almoço deverá ser mantido para os alunos do 1.º ciclo. 

O Sr. º Presidente considerou que, pelo menos, a eliminação do desfasamento 

do tempo do intervalo será uma mais-valia. 

A conselheira Cristina de Sousa, representante da Câmara Municipal, referiu que 

embora tivessem aberto concurso para assistentes operacionais, só uma vaga foi 

preenchida e, neste momento, já não se encontra ao serviço. 

Ponto três – Foi elaborado o documento relativo aos critérios de participação do 

Agrupamento em atividades, tendo sido aprovado por unanimidade. 

Ponto quatro - a Sr.ª Diretora apresentou o calendário escolar do ano letivo dois 

mil e vinte e dois e dois mil e vinte e três que foi aprovado em Conselho Pedagógico. O 

mesmo foi dada a conhecer a este órgão que o analisou cuidadosamente. 

A Sr.ª Diretora deu conhecimento do balanço relativo aos resultados escolares 

alcançados nos diversos ciclos. 

O Sr. º Presidente referiu que desde o início de funções da atual Direção em dois 

mil e quinze, tem existido uma melhoria substancial da qualidade das aprendizagens. A 

qualidade das estruturas é evidente, quer no trabalho do dia a dia dos professores, mas 

também de toda a comunidade educativa e isto tem-se refletido na qualidade das 

aprendizagens. Esta realidade, referiu, deve-se ao esforço do trabalho e empenho da 

Sr.ª Diretora e da sua equipa. Sugeriu que o Agrupamento deve pedir novamente uma 
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avaliação externa uma vez que a avaliação de Satisfaz obtida na última avaliação não 

reflete a realidade atual. 

O Sr. º Presidente indagou sobre o balanço relativamente ao Plano de Inovação, 

“Dos Dois Lados do Espelho”, tendo a Sr.ª Diretora referido que as novas disciplinas 

ProjetArte e STEMlab foram difíceis de implementação por que implicou a articulação 

de vários grupos disciplinares. 

A Sr.ª Diretora fez um balanço do abandono escolar e dos pedidos de 

transferência de vários alunos para estabelecimentos de ensino em Países 

estrangeiros. 

As conselheiras Patrícia Madaleno e Maria Isabel Canhoto, referiram a 

pertinência da realização as provas de aferição interna considerando-as um bom e útil 

instrumento de preparação para os exames nacionais.  

A conselheira Ana Varanda questionou se a Associação de Pais pode ter acesso 

ao feedback dos questionários feitos pelos pais e encarregados de Educação e alunos 

sobre o Plano de Inovação e se podem ser disponibilizadas informações quanto às 

disciplinas de opção que irão funcionar no próximo ano letivo. A Sr.ª Diretora respondeu 

afirmativamente. 

O Sr. º Presidente questionou às representantes da Câmara se existe algum 

balanço sobre as Atividades de Enriquecimento Curricular. A conselheira Zília Brito 

referiu que a Associação Tempos Brilhantes (ATB) tem apresentado um relatório no final 

de cada semestre, mas que foi solicitado que apresentassem um relatório anual. 

O Sr. º Presidente questionou sobre a verba a atribuir no próximo ano letivo 

relativa ao Kit de material escolar entregue a cada um dos alunos do pré-escolar, 

primeiro ciclo e educação especial.  

A conselheira Zília Brito informou que todos os alunos irão receber, mas a forma 

de atribuição será diferente da que se tem verificado até ao presente:  os alunos da rede 

pública escolar abrangidos pelos Kits escolares terão acesso aos mesmos na papelaria 

da Escola Sede. 

A Sr.ª Diretora referiu que este processo levanta alguns constrangimentos e não 

garante que a escola tenha todos os materiais logo no início do ano letivo para todos os 

alunos abrangidos. 

A Sr.ª Diretora falou sobre os Centros Tecnológicos Especializados em várias 

áreas. Salientou que o Agrupamento irá apresentar, até ao final do dia trinta e um de 

agosto, uma candidatura para a implementação de um Centro no nosso Agrupamento 

na área do Digital. Pediu o apoio do Conselho Geral e recebeu a concordância de todo 

o órgão nesse sentido. 

Ponto cinco - A conselheira Cristina Sousa referiu não ter informação oficial 

relativamente a verbas envolvidas para as obras de requalificação, mas informou que o 
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concurso já foi lançado e termina a quinze de agosto. No próximo Conselho Geral, a 

Câmara Municipal irá disponibilizar os valores de todas as verbas envolvidas. 

A conselheira Cristina Sousa referiu não ter informação oficial relativamente a 

verbas envolvidas para as obras de requalificação, mas informou que o concurso já foi 

lançado e termina a quinze de agosto. No próximo Conselho Geral, a Câmara Municipal 

irá disponibilizar os valores de todas as verbas envolvidas. 

A conselheira Ana Varanda perguntou se está prevista alguma intervenção no 

campo de jogos tendo recebido a resposta afirmativa por parte da conselheira Cristina 

Sousa. 

 

 

O Presidente do Conselho Geral: José Noel de Sousa Alexandre. 


