Deliberações tomadas na 8ª Reunião do
Conselho Geral e aprovadas em minuta
---- No período antes da ordem do dia, o Senhor Diretor do Agrupamento quis manifestar a sua
congratulação pela comunicação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gondomar,
segundo a qual, as obras na Escola Sede iriam arrancar no final do ano letivo. Manifestou ainda
alguma preocupação, relativamente à marcação de férias por parte do pessoal não docente, não
pertencente ao quadro do Agrupamento, ainda durante o decorrer do período letivo. ----------------- Passou-se, de seguida, ao ponto dois da ordem de trabalhos, tendo sido aprovada a ata da
reunião anterior, depois de algumas alterações pontuais. ------------------------------------------------ Continuou a reunião com a análise, seguida de aprovação, por unanimidade, do relatório de
contas de gerência relativo ao ano de 2017. --------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto quatro, foram apreciados os relatórios de execução do PAA referentes
ao primeiro e segundo Períodos. Na ótica do Senhor Presidente do Conselho Geral, o relatório
apresenta melhorias significativas, mas ainda não atingiu a uniformidade desejada, cujo modelo
deverá ser aprovado em Conselho Pedagógico. O documento continua, ainda, extenso e
redundante, devendo refletir-se sobre a existência de um espaço onde apareçam as atividades
que resultam de um trabalho interdisciplinar. A maioria dos membros deste Órgão parece
consensual, quanto à necessidade de registar em cada uma das atividades os objetivos do PEA,
bem como a avaliação das mesmas. ----------------------------------------------------------------------- No ponto cinco foi aprovado o mapa de férias do Senhor Diretor. ---------------------------------- Em outros assuntos, o Senhor Diretor convidou todos os elementos do Conselho Geral para
comparecerem e participarem nas atividades do dia do Agrupamento, a realizar-se no dia vinte e
sete de abril e informou ainda que a Escola Básica Infanta D. Mafalda tinha ganho o Selo Europeu
do Projeto Etwinning. Mais acrescentou que a aluna Leonor Duarte será a representante concelhia
do primeiro ciclo, na fase distrital do Concurso Nacional de Leitura. O Senhor Presidente do
Conselho Geral solicitou ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto a substituição
das placas rodoviárias identificativas com a atual nomenclatura do Agrupamento. -----------------Rio Tinto, 24 de abril de 2018

