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Reunião Conselho Geral 

 
7 de setembro de 2022 

 

1. Tomada de posse dos novos Conselheiros representantes da Comunidade Local; 

Tomaram posse os Conselheiros:  − Gislotica – representada pelo Engº. Paulo Silva; 

− Associação de Atletismo das Ribeiras – Representada por 

Conceição Ribeiro. 

2. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;  

3. Aprovação da alteração introduzida no Regulamento Interno – artigo 134 – ASE;  

Aprovada por unanimidade. A referida alteração reflete os critérios da Câmara Municipal, 

aprovados no Conselho Municipal de Educação de Matosinhos (CME) de 22 de junho. 

4. Análise e aprovação do Relatório Anual de Projetos/PAA 21/22; 

O documento esteve disponível para análise prévia. Foi aprovado por unanimidade depois de 

tecidas as considerações consideradas pertinentes. 

Algumas considerações tecidas: O Agrupamento retomou níveis de atividade pré-pandemia, pelo 

que este documento reflete a resiliência da comunidade educativa e a sua vontade de ultrapassar 

os constrangimentos impostos pela pandemia, diversificando as estratégias de ensino, promovendo 

o colmatar das dificuldades sentidas pelos nossos alunos. É visível a intencionalidade e cuidado nas 

atividades propostas, pela pertinência da continuidade da maioria delas. Como sugestão de 

melhoria referiu-se a necessidade de avaliação das atividades, não só pelos promotores, mas 

também pelo seu público-alvo. 

5. Informações da OAL 22/23; 

6. Constituição da comissão de trabalho para avaliação da Diretora; 

A equipa de trabalho é constituída pelos conselheiros, Tiago Fernandes, Álvaro Costa, Clara Silva, 

Armindo Santos e Dora Araújo. 

7. Audição, informações, análise e parecer acerca de eventuais assuntos colocados pelos 

Conselheiros.  

O conselheiro Paulo Cardoso, em sequência da intervenção na rua oriental, questionou a 

adequação dos equipamentos de redução de velocidade agora instalados e voltou a pedir uma 

resposta sobre a adequação dos instalados nas imediações da Escola Básica n.º2 de Perafita. A 
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conselheira Lurdes Queirós, agendará uma reunião com um responsável da equipa de mobilidade 

para se obterem esclarecimentos e sanar esta questão. 

 

 

   Perafita, 08 de setembro de 2022 
 

 
          A Presidente do Conselho Geral 
 

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