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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

  ANO LETIVO DE 2020/2021 

 

MINUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

28 DE JULHO DE 2021 

 

 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Aprovação da ata da reunião de vinte e oito de junho de dois mil e vinte/dois 

mil e vinte e um; 

Ponto dois: Critérios para a organização de horários; 

Ponto três: Aprovação dos critérios de participação do Agrupamento em atividades; 

Ponto quatro: Aprovação da proposta dos domínios para as Atividades de 

Enriquecimento Curricular no ano letivo de dois mil e vinte e um/ dois mil e vinte e dois; 

Ponto cinco: Requalificação da Escola Secundária e da Escola Básica de Azambuja; 

Ponto seis: Informações. 

 

 

Ponto um: Aprovação da ata da reunião de vinte e oito de junho de dois mil e vinte/dois 

mil e vinte e um; 

- A ata de 28 de junho de 2021 foi aprovada por unanimidade. 

 

Ponto dois: Critérios para a organização de horários; 

- O documento com a definição dos critérios para a elaboração dos horários foi aprovado 

por unanimidade. 

 

Ponto três: Aprovação dos critérios de participação do Agrupamento em atividades; 

- Foram definidos e aprovados, por unanimidade, os critérios para a participação do 

Agrupamento em atividades. 

 

Ponto quatro: Aprovação da proposta dos domínios para as Atividades de 

Enriquecimento Curricular no ano letivo de dois mil e vinte e um/ dois mil e vinte e dois; 
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- Foi aprovado por unanimidade o documento “Domínios de Oferta e Atividades por 

Estabelecimento de Ensino”.  

 

Ponto cinco: Requalificação da Escola Secundária e da Escola Básica de Azambuja; 

- Efetuada uma reunião entre o Presidente do Conselho Geral, a Sra. Diretora e os 

Representantes dos Pais com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luís de Sousa, 

e o Eng. Pedro Melo relativamente aos Espaços Desportivos para a prática de Educação 

Física e Desporto Escolar no Agrupamento de Escolas de Azambuja. 

 

Ponto seis: Informações; 

- A Sra. Diretora informou que o Calendário Escolar, para o próximo ano letivo, definido 

no plano de Inovação irá manter-se, alertando para as datas das paragens letivas de 

acordo com a semestralização. 

- O Presidente do Conselho Geral alertou para a urgência da conclusão do Projeto 

Educativo do Agrupamento e informou das alterações do Pessoal Docente no Conselho 

Geral inerentes ao Concurso de Professores que está a decorrer. 

 

 

 

O Presidente do Conselho Geral: José Noel Alexandre 


