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Reunião Conselho Geral 
 

2 de dezembro de 2020 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Aprovação do Regulamento Interno; 

A Presidente do Conselho Geral, como porta-voz da comissão de trabalho, apresentou a metodologia de 
trabalho utilizada, salientou algumas questões dignas de nota, nomeadamente a falta de acesso aos 
anexos referenciados no RI, após o que apresentou a proposta de aprovação do documento em epígrafe 
com as retificações introduzidas. A proposta foi aceite por unanimidade dos presentes. 

3. Aprovação do PAA – Plano Anual de Atividades; 

Sem esquecer a dinâmica deste documento, e constatando-se nela a influência das restrições impostas 
pela conjuntura atual, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

4. Aprovação do Programa de Mentorias 2020/21; 

Visto tratar-se de uma medida nova, a ser implementada pela primeira vez no Agrupamento, o 
documento foi analisado tecendo-se as considerações/recomendações de melhoria consideradas 
pertinentes e de seguida aprovado por unanimidade dos presentes. 

5. Audição, informações, análise e parecer acerca de eventuais assuntos colocados pelos Conselheiros; 

A Dr.ª Joana Aguiar, enquanto representante da Câmara Municipal de Matosinhos, apresentou a 
proposta de atribuição de um voto de louvor dirigido a todos os agentes educativos – estudantes, 
profissionais docentes e não docentes e pais e encarregados de educação pelo trabalho inexcedível 
desenvolvido pelas escolas na resposta a todas as crianças e jovens, em articulação com as suas famílias. 
Este Conselho Geral, enquanto representante desta comunidade educativa, agradeceu o 
reconhecimento. 
Por solicitação da D. Liliana Soares, representante dos Encarregados de Educação, foi debatida a 
problemática das turmas mistas do 1º ciclo e a forma como se operacionalizam à luz da legislação em 
vigor. 
O Sr. Paulo Coelho, enquanto presidente da Associação de Pais colocou uma questão que se prende com 
o fornecimento de refeições durante as paragens letivas, aos alunos que frequentam a Componente de 
Apoio à Família, e a falta de pagamento de refeições durante o período letivo. A Dr.ª Joana Aguiar 
esclareceu o procedimento protocolado que não impede o acesso das crianças às refeições mediante o 
seu pagamento diretamente à empresa que as fornece. 

 

   Perafita, 3 de dezembro 2020 
 

 
          A Presidente do Conselho Geral 
 

 
Afixado em ____/____/ ____                       ___________________________         
                            (Prof. Dora Araújo) 


