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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

  ANO LETIVO DE 2022/2023 

 

MINUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

14 de dezembro de 2022 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Aprovação da ata da reunião do dia vinte e seis de julho de dois mil e vinte 

e dois; 

Ponto dois: Férias da Senhora Diretora 

Ponto três: Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do 

Agrupamento para o ano económico de dois mil e vinte e três; 

Ponto quatro: Aprovação do Relatório de Execução do Plano anual de Atividades de 

dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois; 

Ponto cinco: Aprovação do Plano Anual de Atividades de dois mil e vinte e dois e dois 

mil e vinte e três; 

Ponto seis: Requalificação da Escola Secundária; 

Ponto sete: Acompanhamento da Ação Educativa. 

 

Ponto um: Aprovação da ata da reunião do dia vinte e seis de julho de dois mil e vinte 

e dois. 

- Foi aprovada a ata com oito votos a favor e sete abstenções.  

 

Ponto dois: Férias da Senhora Diretora. 

- Aprovado por unanimidade a acumulação de férias em 2023, não usufruídas no 

presente ano civil. 

 

Ponto três: Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do 

Agrupamento para o ano económico de dois mil e vinte e três. 

- Definidas e aprovadas, por unanimidade, as “linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento do Agrupamento para o ano económico de 2023. 

 

Ponto quatro: Aprovação do Relatório de Execução do Plano anual de Atividades de 

dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois. 

- O documento foi aprovado por unanimidade; 

- Foi enaltecida a qualidade do documento produzido pela coordenadora do PAA, 

professora Luísa Jorge.   
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Ponto cinco: Aprovação do Plano Anual de Atividades de dois mil e vinte e dois e dois 

mil e vinte e três. 

- A Sra. Diretora referiu que não houve oportunidade de recolher as propostas dos 

alunos para integrarem o PAA, uma vez que ainda não foi feita a eleição da Associação 

de Estudantes; 

- O documento foi aprovado por unanimidade. 

 

Ponto seis: Requalificação da Escola Secundária. 

- A Sra. Diretora aguarda clarificação sobre as datas para a requalificação da escola 

secundária e as datas para a implementação das obras. 

- As conselheiras representantes da Câmara Municipal, não têm informações sobre este 

tema. 

- O Sr. Presidente do Conselho Geral referiu que irá solicitar ao Sr. º Presidente da 

Câmara Municipal de Azambuja que, nas próximas reuniões deste órgão esteja um 

representante da Câmara que consiga prestar os devidos esclarecimentos.. 

 

Ponto sete: Acompanhamento da Ação Educativa. 

- O conselheiro Luís Fernandes referiu que a Associação de Pais solicita informações 

concretas, à Câmara Municipal, sobre as condições de acesso à Escola Boavida 

Canada, referindo que é preciso requalificar aquele acesso e melhorá-lo 

significativamente. 

- O Sr. Presidente do Conselho Geral acrescentou um assunto relacionado com a 

ausência de pavilhão desportivo que tem prejudicado a prática e Educação Física por 

parte dos alunos da escola secundária. 

- A conselheira Patrícia Madaleno mostrou algumas fotografias elucidativas da falta de 

condições para a prática desportiva no campo de jogos, no Grupo Desportivo de 

Azambuja e também no Pavilhão Municipal. 

- O aluno João Silva reforçou que a falta de condições tem condicionado as aulas de 

Educação Física. 

- O Sr. Presidente do Conselho Geral abordou também a ausência de segurança na 

deslocação dos nossos alunos para o Pavilhão Municipal. 

- A conselheira Ana Lopes, representante dos pais e encarregados de educação, 

questionou por que razão não há água quente na Escola Básica para que os alunos 

possam fazer a sua higiene após as aulas de Educação Física. 

- A conselheira Maria Guilhermina Mateus questionou por que razão se continua a fazer 

manutenção às caldeiras da escola básica que estão avariadas há três anos. 
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- A Sra. Diretora referiu a situação que se vive em Vila Nova da Rainha. Desde o dia 

quatro do passado mês de novembro que os alunos ficaram impossibilitados de 

frequentar o pavilhão desportivo do União Desporto e Recreio, devido às obras. 

Informou que está agendada uma reunião com o Sr. º Presidente da Junta de Freguesia 

no sentido de ser disponibilizado um novo espaço para que os alunos não fiquem 

prejudicados. 

- A conselheira Ana Gonçalves deu a conhecer um edital em que se refere a ausência 

de um alvará para a prática desportiva no pavilhão desportivo do União Desporto e 

Recreio e questionou como foi possível, durante um período alargado, os alunos terem 

frequentado aquele espaço. Esta conselheira abordou ainda a questão do cheiro 

nauseabundo que se faz sentir na escola de Vila Nova da Rainha. 

- A Sra. Diretora fez um balanço do ano letivo, desde o seu início, salientando que: 

alguns docentes foram colocados mais tardiamente; existiram alguns problemas com os 

horários dos autocarros o que condicionava a presença dos alunos nas aulas; a falta de 

assistentes operacionais continua a afetar o Agrupamento; existiu um aumento de 

alunos estrangeiros oriundos de dezanove nacionalidades diferentes. 

 

 

 

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


