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Informa-se que, em reunião realizada através do Google Meet, no dia 27 de abril de 2021, 

foram tomadas as seguintes deliberações: 

• Aprovação do Relatório de contas de gerência do agrupamento relativo ao ano 

2020;  

•  Aprovação do mapa de férias do diretor.  

No âmbito de outros assuntos abordados, no que concerne às obras de remoção das 

coberturas de fibrocimento na Escola Básica da Campo de Besteiros, foi reforçada a 

informação anterior de que esta deverá ter início durante o próximo mês e prevê a remoção 

do amianto no edifício administrativo e no pavilhão B. 

Na continuidade das informações anteriormente prestadas a este órgão, acerca da 

possibilidade de realização de uma obra de maior dimensão na mesma escola, o presidente 

do Município esclareceu que o projeto será submetido a candidatura até ao próximo dia 30 

de abril. A ser aprovado, prevê a construção de um bloco novo, de maior dimensão, na área 

onde está atualmente o bloco A e onde se concentrarão todas as salas de aulas e laboratórios. 

Neste edifício, prevê-se a inclusão de uma sala adaptada à prática de atividades funcionais na 

área da cozinha, que ficará preparada com as respetivas infraestruturas, apesar de não ser 

possível o seu apetrechamento.  

Está ainda prevista a requalificação do bloco onde funcionam os serviços administrativos, com 

melhorias a nível térmico e de acessibilidade. Os espaços exteriores, em torno do Bloco A, 

serão também alvo de reabilitação.  

Além das obras referidas, está em curso uma outra candidatura que implica melhoramentos 

na área circundante e de acesso à escola, nos quais se inclui um corredor ciclável e pedonal 

que irá ligar esta zona ao centro da vila de Campo de Besteiros. 
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