Conselho Pedagógico – ATA SÍNTESE N.º 3
_____________________________________________________________________________________________
Data: 25 / 01 /2017
Ordem de Trabalhos:
1. Informações;
2. Apresentação do Relatório CAF;
3. Propostas de PEI:
4. PAA;
5. Visitas de Estudo.
6. Critérios gerais de avaliação dos cursos EFA Básico e Secundário
Informações:









O ponto dois da ordem de trabalhos não pode ser cumprido devido à ausência inesperada do
elemento da empresa Another Step;
A escola sede do Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette continua a denominar-se Escola
Secundária de Odivelas (Portaria 9/2017 de 6 de janeiro);
O novo site do Agrupamento está praticamente concluído e prestes a entrar em funcionamento;
Irá ser posto em prática o Orçamento participativo da escola em que os alunos poderão sugerir
onde deverá ser gasto algum montante;
Os Mediadores e Formadores dos Cursos EFA, reuniram e após análise e alterações, foi aprovado
um documento relativo à terminologia a utilizar na avaliação dos referidos cursos e a inserir nos
«Critérios Gerais de Avaliação» do Agrupamento;
A data da visita de estudo a Salamanca e Madrid, foi alterada para 16 a 18 de abril.

Propostas:

 Ata da reunião do CP de 09 /11/2016;



Inclusão de um ponto da Ordem de Trabalhos;
Inserção da proposta respeitante aos cursos EFA no documento «Critérios Gerais de Avaliação»
pelos Mediadores dos referidos cursos, para posterior aprovação em reunião de Conselho
Pedagógico.

Deliberações:

 Aprovação da ata da última reunião do CP com uma abstenções;






Aprovação, por unanimidade, da inclusão dos pontos 6 na OT;
Aprovação, por unanimidade dos PEI;
Aprovação por unanimidade de inclusão de atividades da Associação de Pais dos alunos do 1º
ciclo, bem como do acréscimo da colaboração dos docentes das AEC.
Aprovação por unanimidade das Visitas de Estudo propostas;
Aprovação por unanimidade da proposta para que os Mediadores dos cursos EFA procedam à
alteração e inclusão do documento apresentado nesta reunião, no documento «Critérios Gerais
de Avaliação» do Agrupamento, para posterior aprovação.

E nada mais havendo a tratar, deu o Presidente por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata
síntese, que vai ser assinada pela secretária e pelo presidente.
O Diretor
_______________________

Rui Almeida

