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Convocatória 

 

Venho por este meio convocá-lo para participar numa Assembleia-Geral destinada a eleger os 

representantes dos pais e encarregados de educação no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 

de Prado e que se realizará no próximo dia 15 de Novembro (2ªfeira), às 20.45 h no Polivalente da 

Escola EB 2/3 de Prado.  

Para mais informações sobre o Conselho Geral consulte www.eb23-prado.rcts.pt 

 

 

Convite 

 

A Convite da Equipa da Educação para a Saúde e porque um dos nossos objectivos é ajudar e 

colaborar com os pais no sentido de melhor desenvolverem as suas competências parentais, 

informo que após esta Assembleia Geral, às 21.30 h, decorrerá uma palestra, dinamizada pela Dr.ª 

Célia Barbosa, psicóloga do GASC/Barcelos sobre a necessidade de equilíbrio entre Regras e 
Afectos que deverá estar sempre presente na Educação dos nossos jovens. 

 
“São reconhecidas, cada vez mais, as dificuldades dos pais e educadores em gerir o comportamento 

das crianças, sendo frequente ouvir-se dizer que as crianças hoje em dia são cada vez mais rebeldes.  
Pese existirem grandes mudanças na sociedade e nas famílias, que nos fazem perceber que os “tempos 

são diferentes”, continua a ser possível criar espaços saudáveis ao desenvolvimento da criança e jovens, 
ambientes estes onde existam regras, como mapas que orientam a criança, mas igualmente onde exista um 
clima de proximidade, de afecto, de ajuda. Regras e afectos complementam-se no desenvolvimento 
harmonioso e seguro de qualquer criança, a qual vai crescer para a adolescência! Para a Juventude! E para a 
vida adulta! Dizer “não” é dizer eu importo-me com o que acontece contigo! Dar tudo e deixar fazer tudo é 
cegar a criança! A escolha está em primeiro lugar nos pais! Se querem que os seus filhos consigam ver ou não! 

Este será um encontro para reflectirmos sobre isto!”                         
                                                                                                           Dr.ª Célia Barbosa 

                                                            
Esperamos contar com a sua preciosa presença. 
 

 

A Presidente do Conselho Geral       
 

       Profª Isabel Macedo 


