
 Conselho Pedagógico – ATA SÍNTESE N.º4    

_____________________________________________________________________________________________ 

Data: 08/03/2017  
Ordem de Trabalhos: 

1. Apresentação do Relatório CAF 2016; 
2. Informações; 
3. Propostas de PEI; 
4. Visitas de Estudo; 
5. Retificação do PAA. 
 

Informações: 

 Com vista à disponibilização no próximo ano letivo, das novas versões dos Programas do GIAE, muito mais 
avançadas e atualizadas, a empresa responsável - JPM, necessita que o servidor informático da Escola seja 
também ele, primeiramente atualizado e formatado. Esta operação está a ser finalizada em todos os 
computadores. Os dos serviços escolares já estão operacionais, estão agora a ser concluídos os das salas 
de aula. 

 Vão realizar-se conselhos de turma intercalares, de 6 a 10 de março, para as turmas com alunos que 
tenham necessidades educativas especiais, de forma a aprovar as condições especiais para realização de 
provas finais e exames finais nacionais, que deverão ser lançadas na plataforma até 17 de março do 
presente ano. 

 Calendarização das datas para entrega de documentos referentes a provas finais, exames finais nacionais 
e provas de equivalência à frequência de 2017 (1º,2º e 3º CEB e ES): 
- Coadjuvantes e Júris- 28 de abril 

 - Informação Prova - 05 de maio 
- Enunciados das Provas de Equivalência à Frequência; Enunciados das Provas a Nível de Escola e Critérios 
de Classificação-  19 de maio/ 1ª fase; 23 de Junho/2ªfase 
Deverão ser utilizados os modelos próprios disponibilizados pelo agrupamento. 
Os documentos deverão ser enviados por correio eletrónico para: luispinto@es-odivelas.pt  
Os Coordenadores / Subcoordenadores deverão contactar a Direção para levantarem o código para 
encriptar as Provas de Equivalência à Frequência e respetivos Critérios de Classificação. 

 A Avaliação do percurso dos alunos até à saída do ensino secundário realizar-se-á de 8 de março a 28 de 
abril, em calendário a definir, através da aplicação de questionários nos10º anos. 

 Continua a verificar-se dificuldade na colocação de professores, nomeadamente do grupo 330, para 
horário de substituição, e de PLNM no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. 
 

Propostas: 

 Ata da reunião do CP de 25/1/2017; 

 Inclusão de um ponto da Ordem de Trabalhos (ponto 5); 

 Aprovação de 9 propostas de PEI; 

 Visitas de Estudo; 

 Retificação do PAA.  
 

Deliberações: 

 Aprovação da ata da última reunião do CP por unanimidade; 

 Aprovação unânime da inclusão do ponto 5 na OT; 

 Aprovação por unanimidade dos 9 PEI propostos; 

 Aprovação por unanimidade das Visitas de Estudo propostas; 

 Aprovação por unanimidade da Retificação do PAA. 
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 
 

 


