
 
 
 
 

Conselho Pedagógico – ATA SÍNTESE N.º 5 
 
 
 

Data: 16/05/2018 
 

Ordem de Trabalhos: 
 

1. Informações; 
2. Programas Educativos Individuais; 
3. "Informação Prova" das Provas de Equivalência Frequência - PEF do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do Ensino 
Básico e das PEF do Ensino Secundário e dos alunos NEE; 
4. Visitas de Estudo; 

 
Informações: 

 

• Colocação de professores – Mantém-se 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. 

• Turmas irregulares – Por instruções superiores da DGEstE (que define que os estabelecimentos de 
ensino devem sempre aceitar matrículas a alunos, em qualquer momento do ano letivo, desde que 
exista vaga…), foi aceite a inscrição de alunos estrangeiros, um para o 9.º D (por ser turma com a 
disciplina de PLNM), ficando a turma com 31 alunos. Mais recentemente, dois alunos entraram 
para o 9.º F, turma ainda dentro do número regular de alunos, mas que não tem aquela disciplina, 
ficando desse modo, os alunos com Português. 

• Projeto TALIS 2018 – Já terminou a aplicação do questionário a docentes do 3.º ciclo e do ensino 
secundário, como previsto. 

• OTES-Estudantes à saída do secundário em 2017/2018 – Está ainda a decorrer até ao dia 18 de 
Abril, o inquérito a alunos do 2.º ano dos cursos vocacionais. 

• Eleição dos elementos para a constituição do Conselho Geral – Tem lugar no dia 4 de junho. 
Encontra-se disponível informação no site do Agrupamento e também afixada em placard em cada 
um dos estabelecimentos escolares. 

• Provas de Aferição 2017-2018 – já terminaram para o 1.º ciclo, 2º ano, as provas de expressão 
artística e físico-motoras, tendo corrido dentro do que era suposto. As restantes, para os alunos do 
2.º e 3.º ciclo do ensino básico (5.º e 8.º ano), iniciar-se-ão em breve. 

• Avaliação Interna –já se encontram disponíveis os resultados dos Inquéritos CAF feitos aos 
diferentes grupos. 

• Comemoração do 40º Aniversário da ESO - A professora Isabel Marques solicitou a opinião dos 
presentes sobre a Comemoração do Dia do Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette e informou 
que o grupo organizador está a ultimar um relatório. No seguimento destas informações, explicou 
que sobre o 40º Aniversário da ESO ainda não podem ser dadas grandes informações. Solicitou 
de novo a colaboração de todos (nomeadamente a recolha de elementos que preservem a 
memória futura) e informou que os convites estão a ser enviados. 

 
 



Propostas: 
 

• Ata da reunião do CP de 24/01/2018; 
• Programas Educativos Individuais 

34 Propostas:  Pré-Escolar 12: (1 JI Álvaro de Campos; 1 JI D. Dinis; 10 JI de outras 
Instituições) 

1.º Ciclo 9: 1.º ano-1; 2.º ano-6; 3.ª ano-1; 4.º ano-1), sendo: 

(2- António M.ª Bravo; 1-Bernardim Ribeiro; 3 – D. Dinis; 3 M.º Máxima Vaz); 

   2.º Ciclo 5: (5.º - 2; 6.º - 3); 

   Ensino Secundário 8: (10.º ano – 1-10.º D; 6-10.º F; 1 10CPM); 

• “Informação Prova” das Provas de Equivalência Frequência - PEF do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do 
Ensino Básico e das PEF do Ensino Secundário e dos alunos NEE; 

• Visitas de Estudo. 
 

 
 

Deliberações: 
 

• Aprovação, da Ata da reunião do CP de 7/03/2018 por unanimidade; 
• Aprovação, por unanimidade, dos 34 Programas Educativos Individuais; 
• Aprovação, por unanimidade das “Informação Prova” das Provas de Equivalência Frequência - 

PEF do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico e das PEF do Ensino Secundário e dos alunos NEE; 
• Aprovação, por unanimidade, das Visitas de Estudo. 

 
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 


