Conselho Pedagógico – ATA SÍNTESE N.º 1
_____________________________________________________________________________________________
Data: 13 / 09 /2016
Ordem de Trabalhos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informações;
Turmas irregulares;
Critérios Gerais de Avaliação;
Constituição de Grupos de trabalho;
Dia do Diploma;
Dia do Agrupamento;
Aumento de Turmas no 1º Ciclo do Ensino Básico;
Alteração do Regime de funcionamento no 1º Ciclo;
Calendário das Reuniões de avaliação da Educação Pré-Escolar/1º Ciclo.

Informações:



O novo Regulamento Interno do Agrupamento foi aprovado pelo Conselho Geral;



O Plano Plurianual de Atividades foi aprovado pelo Conselho Geral no ano letivo transato;



Ainda estão por preencher dois horários de Informática, um de História (Grupo 400) e um de
Técnico especializado para curso de Mecatrónica que vão ser pedidos de imediato;



Foram colocadas duas professoras bibliotecárias no Agrupamento: uma na EB Avelar Brotero e
outra na EB D. Dinis Nº 1;



Decorrem obras nos balneários do ginásio, da responsabilidade da Dgeste. Prevê-se o seu
término para o final de outubro;



Encontra-se em estudo o novo site do Agrupamento no qual haverá uma área reservada;



O CQEP recebeu um louvor por ter obtido os melhores resultados em todo o país;



«Centro Qualifica» é a nova denominação dos CQEP;



De acordo com o Despacho Normativo 1-F/2016 vão ser elaborados os perfis de aprendizagem
dos alunos do Ensino Básico que farão parte dos critérios de avaliação;



O PAA vai ser enviado aos Coordenadores de Departamento para ser revisto e reformulado pelos
grupos disciplinares, caso haja necessidade;



Vai ser efetuada a troca de espaços entre a Sala de Atendimento aos Encarregados de Educação
e a Sala de Trabalho dos DT;



Já estão disponíveis as t-shirts do Agrupamento que são obrigatórias e podem ser adquiridas na
reprografia da ESAC por € 2,50.

Propostas:

 Ata da reunião do CP de 20 /07/2016;


Inclusão de três pontos da Ordem de Trabalhos;



Aprovação das turmas irregulares;



Alteração do documento «Critérios Gerais de Avaliação»;



Constituição dos grupos de trabalho respeitantes a: SADD, PAA, Dia do Diploma;



Data do Dia do Diploma: 18 de novembro;



Data do Dia do Agrupamento: 25 de janeiro ou 26 de abril;



Aumento de turmas no 1º Ciclo;



Alteração do regime de funcionamento na EB Bernardim Ribeiro;



Calendário das Reuniões de avaliação da Educação Pré-Escolar/1º Ciclo.

Deliberações:

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


Aprovação, por unanimidade, da inclusão dos pontos 7, 8 e 9 na OT;



Aprovação, por unanimidade, das 21 turmas com constituição irregular;



O perfil de aprendizagem será elaborado por ciclos;



Inclusão de uma referência ao perfil de aprendizagem dos alunos do EB no ponto 5º dos Critérios
Gerais de Avaliação;



Alteração do ponto 4º dos Critérios Gerais de Avaliação de acordo com a legislação em vigor;



Aprovada a constituição dos grupos de trabalho propostos; outros grupos de trabalho com
funções específicas serão constituídos ao longo do ano;



Aprovado como Dia do Diploma 18 de novembro, com a cerimónia a decorrer ao final da tarde;



Dia do Agrupamento no dia 26 de Abril, votado com 11 votos a favor;



Aprovado por unanimidade o aumento de 2 turmas no 1º ciclo;



Aprovado o novo regime de funcionamento na EB Bernardim Ribeiro decorrente da criação de
mais uma turma;



Não aprovado o Calendário das Reuniões de avaliação da Educação Pré-Escolar/1º Ciclo.

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

