Conselho Pedagógico – ATA SÍNTESE N.º 2
_____________________________________________________________________________________________
Data: 09 / 11 /2016
Ordem de Trabalhos:
1.
Informações;
2.
Documentação dos Cursos EFA nível Básico e EFA nível Secundário;
3.
Dia do Diploma;
4.
Turmas irregulares;
5.
Propostas de PEI;
6.
PAA;
7.
Calendário das Reuniões de Avaliação da Educação Pré-Escolar/1.º ciclo;
8.
R.I.;
9.
Visitas de Estudo.
Informações:

 Tem havido dificuldades na colocação dos professores em falta no grupo de recrutamento 320,








por incompatibilidade de horário nalguns casos e por denúncia noutros;
A constituição de mais uma turma englobando 3.º e 4.º anos, na Escola Bernardim Ribeiro, levou
à alteração do horário de uma das turmas que tinha o horário normal que passou a funcionar no
duplo da manhã, tendo a nova turma ficado no horário duplo da tarde.
Ainda não foi atribuído o horário de PLNM, visto este estar associado ao Programa Nacional de
Promoção do Sucesso Escolar e os Fundos Europeus que suportam este Programa estarem
atualmente bloqueados;
O plano do Desporto Escolar para 2016/2017, por lapso não aprovado no final do ano letivo
anterior, já foi aprovado pela Direção;
Os balneários do pavilhão da sede do Agrupamento vão ser entregues pelo empreiteiro da obra
na próxima 5.ª feira, dia 17 de novembro, à DGEST;
Está ser construído um novo site do Agrupamento, já foi escolhido o modelo, falta construir a
área privada do site;
Em virtude dos problemas que tem ocorrido com a central telefónica existente na sede do
Agrupamento a que se junta a sua antiguidade, foi decidido adjudicar uma nova central
telefónica e extensões, tendo sido a Vodafone a empresa contemplada;
Foi publicado o Despacho 13342/2016, de 9 de novembro, que determina a criação de um Grupo
de Trabalho de Avaliação Externa das Escolas com vista a propor um modelo a utilizar na
avaliação externa dos estabelecimentos de educação e ensino a partir do ano letivo de 20172018.

Propostas:














Ata da reunião do CP de 13 /09/2016;
Inclusão de dois pontos da Ordem de Trabalhos;
Levar os documentos dos cursos EFA nível Básico e EFA nível Secundário a reunião de
mediadores e de formadores onde deverão ser analisados, discutidos e aprovados;
Mudança da data do Dia do Diploma de 18 de novembro para 30 de novembro;
Aprovação de duas turmas irregulares do 2.º Ciclo;
Aprovação de três turmas irregulares do Ensino Secundário;
Aprovação de um PEI da aluna Damariz de Sousa Paim;
PAA para 2016/2017;
Calendário das Reuniões de Avaliação da Educação Pré-Escolar/1º Ciclo;
No Conselho Pedagógico de maio serão apreciadas todas as propostas de alteração do RI;
Alterações pontuais do RI, segundo recomendação do Conselho Geral;
Visitas de Estudo.

Deliberações:



Aprovação da ata da reunião do CP de 13/09/2016, por unanimidade;




Aprovação, por unanimidade, da inclusão dos pontos 2 e 3 na OT;
Aprovação por unanimidade da proposta de “Levar os documentos dos cursos EFA nível Básico e
EFA nível Secundário a reunião de mediadores e de formadores onde deverão ser analisados,
discutidos e aprovados”;
 Aprovação, por unanimidade, da mudança da data do Dia do Diploma de 18 de novembro para
30 de novembro;
 Aprovação, por unanimidade, das 2 turmas com constituição irregular do 2.º ciclo;
 Aprovação, por unanimidade, das 3 turmas com constituição irregular do Ensino Secundário;
 Foi aprovado, por unanimidade, o PEI da aluna Damariz de Sousa Paim;
 Foi aprovado, por unanimidade, o PAA para o ano letivo de 2016/2017;
 Foi aprovado, por unanimidade, o “Calendário das Reuniões de Avaliação da Educação PréEscolar/1º Ciclo”;
 Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de que “No Conselho Pedagógico de maio serão
apreciadas todas as propostas de alteração do RI”;
 Foram aprovadas, por unanimidade, as alterações ao RI, segundo recomendação do Conselho
Geral;
 Foram aprovadas, por unanimidade, as propostas de 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

