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���� Inquérito sobre a avaliação do funcionamento das reuniões dos Conselho de Turma Intercalares 

Foi efectuado um inquérito para avaliar o funcionamento das reuniões de Conselho de Turma Intercalares realizadas entre 25 de 

Outubro e 11 de Novembro de 2010, na Escola Sede. Os resultados finais serão brevemente afixados no Placard da Equipa de 

Avaliação Interna (Sala de Trabalhos dos Docentes) e comparados com os que foram obtidos no ano anterior. 

Até 7 de Janeiro será realizado um inquérito ao funcionamento das reuniões de avaliação do primeiro período. 

 

���� Acção de Sensibilização “Prevenção da Violência Escolar: Bullying” 

Realizou-se, no passado dia 25 de Novembro, no pequeno auditório da Casa das Artes, em Famalicão, uma acção de sensibilização 

para a problemática do Bullying. A oradora foi a Dr.ª Beatriz Oliveira Pereira, docente na Universidade do Minho. Esta iniciativa 

prende-se com a implementação, em todas as escolas do concelho, de um programa de prevenção para este problema. Este projecto 

arrancará numa fase inicial nas escolas TEIP, sendo posteriormente alargada às restantes. 

 

���� Projecto Educativo 2010-2013 

O futuro Projecto Educativo do Agrupamento de Escolas de Ribeirão estará disponível para consulta pública durante o próximo mês 

de Janeiro. Espera-se assim que toda a comunidade educativa de Ribeirão contribua com sugestões para a melhoria deste 

documento estratégico. O documento estará acessível a partir do site do Agrupamento. 

 

���� Sessões sobre Segurança Escolar 

Decorreram, entre os dias 9 e 17 de Novembro, sessões de esclarecimento organizadas pelo Clube de Protecção Civil deste 

Agrupamento sobre procedimentos a efectuar em caso de incêndio ou sismo. Esta iniciativa dirigiu-se a todos os alunos de 5.º ano de 

escolaridade e contou com a presença de um elemento da Protecção Civil Municipal. 

 

���� Criação da Associação de Estudantes 

A Direcção da Escola EB 2, 3 de Ribeirão pretende apoiar a criação de uma Associação de Estudantes, disponibilizando-se desde já 

para auxiliar os alunos interessados. Está disponível no site do Agrupamento um documento proveniente da Direcção-Geral de 

Registo e Notariado (Registo Nacional de Pessoas Colectivas) que pode constituir uma base para a sua formação. 
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