
 Conselho Pedagógico – ATA SÍNTESE N.º 5        

_____________________________________________________________________________________________ 

Data: 26/04/2017  

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 
2. Propostas de PEI; 
3. Visitas de Estudo; 
4. Critérios Gerais de Avaliação dos Cursos EFA de Nível Básico e de Nível Secundário – Atualização. 
 

Informações: 

 Realizar-se-á um Conselho Pedagógico no próximo dia 17 de maio, para a aprovação de 

Informações- Prova; 

 A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) vai providenciar mais salas de aula 

para o 1ºCiclo, nas zonas consideradas de maior pressão demográfica. No agrupamento serão 

construídas, na Escola Básica Maria Máxima Vaz, estruturas modulares com climatização, para 

duas salas de aula. 

 Os fundos utilizados para as novas salas de aula do 1ºCiclo (não só no nosso agrupamento), 

resultam do desvio dos fundos que estavam previstos para as obras do telhado e da fachada da 

E.B. 2,3 Avelar Brotero, que ficam assim adiadas. 

 A professora Teresa Gaspar informou da possibilidade de o agrupamento se inscrever no projeto 

Educação Olímpica, apresentando sucintamente o mesmo. Será discutido em próximo Conselho 

Pedagógico, mediante a apresentação de informação mais detalhada. 

 

Propostas: 

 Ata da reunião do CP de 08/03/2017; 

 Inclusão de um ponto da Ordem de Trabalhos (ponto 4); 

 Apresentação de 16 propostas de PEI;  

 Visitas de Estudo; 

 Critérios Gerais de Avaliação dos Cursos EFA de Nível Básico e de Nível Secundário - Atualização 

 

Deliberações: 

 Aprovação da ata da última reunião do CP, por unanimidade;  

 Aprovação unânime da inclusão do ponto 4 na OT; 

 Aprovação, por unanimidade, dos 16 PEI propostos; 

 Aprovação, por unanimidade, das Visitas de Estudo propostas; 

 Aprovação, por unanimidade, dos Critérios Gerais de Avaliação dos Cursos EFA de Nível Básico e 

de Nível Secundário – Atualização. 

 

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 


