Conselho Pedagógico – 2018-2019 ATA SÍNTESE N.º 1
_____________________________________________________________________________________________

Data: 11/09/2018
Ordem de Trabalhos:
1. Informações;
2. Lançamento do Ano Letivo 2018/2019.
Informações:
 Ainda estão por colocar cerca de 15 professores para horários gerados por reformulação da
distribuição de serviço.
 O calendário das atividades de início do ano letivo já se encontra afixado na sala de professores.
 As atividaddes letivas têm o seu início no dia 17 de setembro, exceto na EB 2.3. Avelar Brotero.
 Devido ao atraso nas obras de requalificação da EB 2.3 Avelar Brotero, nesta escola, as atividades
letivas terão o seu início a 1 de outubro.
 Foi relembrada a constituição das equipas de trabalho: Regulamento Interno (António Fazeres e
Conceição Domingos), SADD (Rui Almeida, António Fazeres, Fernanda Batista, Mª Luísa Santos e
Fátima Estrela) e Equipa Multidisciplinar (Salomé Silvério, Mª Luísa Santos, Fátima Estrela,
Anabela Santos, Elisabete Gomes e Margarida Rodrigues).
 Relativamente à flexibilidade curricular, o tema globalizante é «Terra».
 Os dinamizadores da Flexibilidade Curricular são: Natércia Santos (1º ciclo), Ilda Antunes (2º
ciclo), Carla Matoso (3º ciclo) e Célia Tomás (Secundário).
Lançamento do Ano Letivo 2018/2019:








No nosso Agrupamento, tal como em todos os agrupamentos do concelho de Odivelas, as
atividades passam a ser organizadas em dois semestres: o primeiro termina no final de janeiro, o
segundo termina em junho, deixando-se a organização por períodos letivos.
A organização por semestres faz parte do Projeto de Organização do Ano Letivo autorizado pelo
Senhor Secretário de Estado da Educação.
Há um novo calendário escolar com reuniões intercalares a meio de cada semestre.
A avaliação intercalar é qualitativa.
Esta organização leva à reformulação de documentos tais como os Critérios Gerais, os Critérios
Específicos, as Planificações.
A participação no Projeto implica assumir compromissos relativos a:
- Organização do calendário;
- Critérios de Avaliação das Aprendizagens (Competências inerentes ao Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória; Instrumentos de Avaliação; Momentos de Avaliação);
- A avaliação como uma medida de melhoria do processo de ensino e aprendizagem;
- O envolvimento regular dos alunos e das famílias no processo de aprendizagem e,
naturalmente, de avaliação;
- Acompanhamento por parte de uma entidade de formação de professores.

Propostas:
 Ata da 6.ª reunião do CP do ano letivo transato, realizada em 26/07/2018.

Deliberações:
 Aprovação da Ata referida com 1 abstenção.

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

