Conselho Pedagógico – ATA SÍNTESE N.º 8
_____________________________________________________________________________________________

Data: 25/07/2017
Ordem de Trabalhos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informações;
Relatórios Circunstanciados de Alunos NEE;
Balanço do ano letivo 2016-2017;
Preparação do ano letivo 2017-2018;

Critérios de distribuição do serviço letivo;
Proposta de reformulação de PEI.

Informações:
 Agradecimentos a todos os professores que trabalharam para além do que era a sua obrigação
contratual e pela dedicação demonstrada pelas professoras Fernanda Batista e Fátima Cotrim.
 Vão ser realizadas obras para a substituição da cobertura e da caixilharia na EB 2,3 Avelar
Brotero.
 Os formulários que se encontram na área privada do e-mail vão passar para a área privada do
site.
 O projeto da Biblioteca da ESO está concluído.
 Encontram-se em discussão pública as propostas de alterações do decreto 3/2001 até ao dia 31
de agosto.
 As propostas para o PAA devem ser enviadas até ao dia 15 de Setembro de 2017.
Propostas:
 Inclusão de dois pontos da Ordem de Trabalhos (ponto 5 e 6).
 Criação de uma Sala de Estudo.
 Aumentar a visibilidade das actividades realizadas no Agrupamento e em particular o trabalho
realizado pelos clubes.
 Atribuição de um espaço físico para o trabalho dos clubes.
 Intensificar a divulgação da oferta pedagógica providenciada pelo Agrupamento.
 Atribuição de uma sala para os alunos dos níveis B1 e B2 do ensino nocturno.
 Criação de uma nova sala de Informática com acesso aos alunos do ensino nocturno.
 Adesão ao Projeto Mindfulness.
 Agilização das trocas de informação entre as estruturas do ensino noturno e as estruturas e os
restantes órgãos de coordenação e supervisão pedagógica.
 Formação de uma equipa pedagógica motivada e com perfil adequado para acompanhamento
das turmas CEF.
 Reformulação do Relatório do PAA.
Deliberações:
 Aprovação da ata da última reunião do CP, com 11 votos a favor e 2 abstenções.
 Aprovação unânime da inclusão dos pontos 5 e 6 na OT.
 Aprovação por unanimidade dos relatórios circunstanciados dos alunos NEE.
 Proposta de atribuição de apoio pedagógico na disciplina de Inglês para os EFA básicos e
secundários por unanimidade.











Proposta de atribuição de apoio pedagógico nas disciplinas de Português, Matemática e TIC para
os EFA básicos por unanimidade.
Proposta de atribuição de dupla docência para turmas CEF e turmas com alunos NEE a nível
motor grave, por unanimidade.
Manutenção do GAPI na sala em que se encontra atualmente com mais investimento no
conforto com onze votos a favor e três abstenções.
Manutenção dos atuais programas de tutoria por unanimidade.
Cessação do Projeto Turma Mais por unanimidade.
Adoção da disciplina de Educação para a Cidadania no âmbito do Projeto do Plano Nacional de
Sucesso.
Aprovação por unanimidade do horário dos estabelecimentos do primeiro ciclo.
Manutenção dos Critérios de Distribuição de Serviço Letivo por unanimidade.
Aprovação da reformulação dos PEI.

O Diretor
______________________________
Rui Almeida

