
 Conselho Pedagógico – ATA SÍNTESE N.º 4         

_____________________________________________________________________________________________ 
Data: 07/03/2018  

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 
2. Programas Educativos Individuais; 
3. Modelo PEI - Lei N.º 71/2009; 
4. Comemorações - Dia do Agrupamento e 40º Aniversário da ESO; 
5. Visitas de Estudo; 
6. Divulgação dos Cursos da ESO. 
 

Informações: 

1. Colocação de professores – Ainda por colocar um prof. do Grupo 550 – Informática, para substituição da 
docente Liliana Ferreira em atestado médico por gravidez de risco (havendo já, desde o início do ano, 6 
horas de amamentação daquela docente, que nunca foram substituídas); e ainda um prof. do Grupo 500 
– Matemática para  6 horas de amamentação da prof. Sara Maruta que substitui o prof. Rui Nunes; 

2. Recondução do Diretor – Aprovada por unanimidade pelos Conselho Geral; 
3. Projeto TALIS 2018 – Teaching and Learning International Survey: estudo internacional desenvolvido pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), centrado no ambiente de 
aprendizagem e nas condições de trabalho que as escolas disponibilizam aos docentes. Será aplicado a 20 
professores, aleatoriamente, do 3.ºciclo de ensino básico, a partir de códigos que serão disponibilizados. 

4. OTES-Estudantes à saída do secundário em 2017/2018 – A exemplo dos anos anteriores, será aplicado um 
inquérito a alunos do 12.º ano de todos os cursos científico-humanístico; profissionais e do 2.º ano dos 
cursos vocacionais, até ao dia 18 de Abril; 

5. #Tagga o Teu Futuro – da responsabilidade da equipa do Inspiring Future, consiste num workshop - 
#NãoHáLimites, para as turmas de 10º ano, com vista a trabalhar quais são as limitações e preconceitos 
dos jovens, colocados por si ou pela sociedade, na escolha da sua carreira, visando assim trabalhar o 
desbloqueamento desses obstáculos. A realização decorrerá até ao final do 2.º período, num calendário a 
definir, mas sempre em contexto de sala de aula; 

6. Visita da higienista oral, doutora Rute Horta – dia 14 de março, estará na escola Avelar Brotero, para 
observar a boca dos alunos de 5.º ano; 

7. Mostra de Ofertas Profissionais e Educativas de Odivelas (MOPE IV) - a  Câmara Municipal de Odivelas, 
através da Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos, irá dinamizar a 4.ª edição da «Mostra das 
Ofertas Profissionais e Educativas do Concelho de Odivelas» (MOPE IV) nos dias 17, 18 e 19 de abril, no 
Pavilhão Multiusos de Odivelas, no horário compreendido entre as 9.30h e as 19.00h, pelo que a exemplo 
dos anos anteriores, o Agrupamento foi convidado a participar; 

8. Provas de Aferição 2017-2018 – de acordo com o calendário nacional, têm início a 2 de maio para o 1º, 2º 
e 3º ciclos do ensino básico, assim distribuídas: 2º ano – provas de Português, Estudo do Meio, 
Expressões Artísticas e Físico-motoras; 5º ano – provas de Português Educação Musical e de Educação 
Visual e Tecnológica; 8º ano – provas de Matemática, Educação Visual e de Educação Física. As provas de 
5º e de 8º ano realizar-se-ão na escola Avelar Brotero, enquanto as do 1.º ciclo serão realizadas nos 
respectivos estabelecimentos; Há vários constrangimentos na logística, uma vez ser escasso o número de 
professores titulares daqueles anos para as provas de Expressões, pelo que se prevê necessário envolver 
outros docentes desses Grupos de Recrutamento. No caso de esses docentes terem aulas nesses dias, 
poderão ficar dispensados das mesmas (calendário de entrega enviado e em anexo). 

9.  Avaliação Interna – Apresentados os Inquéritos modelo CAF (Docs. enviados pela coord. Conceição Silva, 
definido o calendário da aplicação a Alunos – EE – AO/AT. De 26 de março a 29 de abril, de acordo com os 
moldes previstos (em suporte papel e on-line a partir do link da plataforma da Anotherstep, a 
disponibilizar no site do Agrupamento, para profs. e EE. 

  



Propostas: 

 Ata da reunião do CP de 24/01/2018; 

 Programas Educativos Individuais; 

 Modelo PEI - Lei N.º 71/2009; 

 Comemoração do Dia do Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette e do 40º Aniversário da ESO; 

 Visitas de Estudo; 

 Introdução do ponto adiado da última reunião de CP - Divulgação dos cursos da ESO. 
 

Deliberações: 

 Aprovação da Ata da reunião do CP de 24 /01/2018 por unanimidade; 

 Aprovados por unanimidade os Programas Educativos Individuais; 

 Aprovado por unanimidade Modelo PEI – Lei Nº 71/2009; 

 Apoio unanime ao prosseguimento das dinâmicas realizadas no âmbito dos projectos, em 
desenvolvimento, para a Comemoração do Dia do Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette e do 
40º Aniversário da ESO, salvaguardando-se a não marcação de testes de avaliação ou visitas de 
estudo para os dias de celebração 26 de Abril e 24 de Maio de 2018 (respectivamente, comemoração 
do Dia do Agrupamento e do 40º Aniversário da ESO); 

 Aprovadas por unanimidade as Visitas de Estudo, salvaguardando-se os momentos de celebração já 
definidos; 

 Introduzido o ponto, foi Aprovado por unanimidade a nomeação de Elsa Dias para apresentar, com a 
colaboração dos intervenientes que considerar pertinentes, um projecto de Divulgação dos cursos da 
ESO. 

 
E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata síntese, 
que vai ser assinada pelo presidente.  

       O Diretor 

       _______________________ 

       Rui Almeida 


