Conselho Pedagógico – 2017-2018
ATA SÍNTESE N.º 2
_____________________________________________________________________________________________

Data: 25/10+/2017
Ordem de Trabalhos:
1. Informações;
2. Programas Educativos Individuais;
3. Turmas Irregulares – 1.º ciclo; 2.º ciclo; ES;
4. Critérios Gerais de Avaliação;
5. Calendário e Documentos de registo da ADD;
6. Regimento do Grupo de Recrutamento 620 (alteração);
7. Utilização dos Manuais escolares no 1.º ciclo do ensino Básico;
8. Análise da situação da aluna Isabel Mattos do 8.ºF;
9. Plano Plurianual de Atividades do Agrupamento – PAA 2017-2018;
10. Visitas de Estudo.
Informações:
 Sistema GIAE – O programa “Alunos” já está a funcionar em pleno; a ligação online deverá estar
funcional ainda esta semana. Podem registar-se as faltas apenas a partir da entrada em
funcionamento do programa, à exceção dos cursos profissionais, CEF e noite.
 Aguarda-se, ainda, a colocação de alguns professores para horários de diversos grupos de
recrutamento (Espanhol, Informática, Artes Visuais, Geografia e Educação Especial).
 Reunião com a CPCJ – a CPCJ propôs uma reunião para estreitamento de laços com a
comunidade escolar; há uma pré-proposta para a sua realização em Janeiro; é importante que
haja uma elevada participação da comunidade escolar, com a presença de coordenadores,
professores, representantes dos encarregados de educação.
 Divulgação do projecto Sono Escolar.
 As obras a decorrer na Escola Básica Avelar Brotero, estão quase finalizadas; prevê-se a entrega
da obra a 29 de outubro.
 Dia do Diploma – será realizado no dia 22de Novembro, na sala de alunos, a partir da 15:30.
 40.º aniversário da ESO em 2017/2018 – o grupo constituído para a dinamização do dia do
agrupamento irá organizar a comemoração do aniversário da ESO.
 O formulário das atividades (PAA) já foi actualizado; foi reorganizado o horário dos clubes, de
modo a que todos tenham 90 minutos.
Propostas:
 Ata da 1.ª reunião do CP deste ano letivo, realizada em 07/09/2017.
 4 Programas Educativos Individuais.
 Turmas irregulares.
 Manutenção da versão dos Critérios Gerais de Avaliação.
 Calendário e Registos de ADD.
 Alteração do regimento do Grupo 620.
 Utilização dos manuais escolares do 1.º ciclo.





Análise da situação da aluna Isabel Mattos do 8.ºF.
Adiamento da análise do Plano Plurianual de Atividades do Agrupamento – PAA 2017-2018, para
o próximo CP.
Aprovação de Visitas de Estudo.

Deliberações:
 Aprovação da Ata referida com 15 votos a favor e 1 abstenção.
 Aprovação de 4 Programas Educativos Individuais.
 Aprovação das turmas irregulares.
 Esclarecidos os Critérios Gerais de Avaliação, previamente aprovados.
 Aprovação do calendário e documentos de registo de ADD.
 Aprovação da alteração do regimento do Grupo 620.
 Emissão de uma recomendação sobre a utilização dos manuais escolares no 1.º ciclo.
 Emissão de uma recomendação sobre a situação da aluna Isabel Mattos do 8.ºF.
 Aprovação do adiamento para o próximoCP da análise do Plano Plurianual de Atividades do
Agrupamento – PAA 2017-2018.
 Aprovação das visitas de estudo.

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 pelo presidente.
O Diretor
______________________________
Rui Almeida

