
 
Conselho Pedagógico – 2018-2019 - ATA SÍNTESE N.º 2 

_____________________________________________________________________________________________ 

Data: 17/10/2018 

Ordem de Trabalhos: 

1.  Informações;  
2.  Turmas Irregulares;  
3.  Modelos de docs. de suporte à Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI); 
4.  Critérios de Avaliação;  
5.  Projeto Desporto Escolar;  
6.  Dia do Diploma; 
7.  Dia do Agrupamento.  
8.  Calendário e documentos de registo de apoio à Avaliação de Desempenho Docente. 

 

Informações: 

 As obras realizadas  na EB 2-3 Avelar Brotero encontram-se concluídas. 

 No dia um de outubro,  reiniciaram-se as aulas do segundo e terceiro ciclos na escola EB2-3 Avelar 
Brotero, como inicialmente previsto, com exceção das aulas práticas. 

 Aguarda-se, ainda, a colocação de alguns professores para horários de diversos Grupos de 
Recrutamento( 290, 300, 350, 420, 430, 500 e 550). 

 Na época de novembro, realizar-se-ão as provas de Exame a Nível de Escola de  Biologia e Geologia, 
de Economia e de História, ao abrigo do DL 357/2007  para conclusão de cursos extintos. Segundo a 
legislação, nestes Exames a Nível de Escola, serão utilizadas as matrizes propostas pela DGIDC. Estas 
serão afixadas até dia vinte e dois  de outubro de dois mil e dezoito. As provas  de Exame  terão de 
ser elaboradas, de modo a estarem prontas para  marcação do exame até ao final do mês de  
novembro de dois mil e dezoito. 

 

Propostas: 

 Ata da 1ª reunião do CP, realizada em 11/09/2018; 

 Inclusão  de um  ponto na Ordem de Trabalhos(ponto oito); 

  Turmas irregulares; 

 Modelos de documentos de suporte à Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI); 

 Alterações propostas ao documento “Critérios Gerais de Avaliação”, apresentadas pela docente 

Helena Veiga; 

 Alteração das percentagens do Domínio Socioafetivo/Cidadania e do Domínio 

Cognitivo/Psicomotor (de 20-30 para 40-50 e de 70-80 para  50-60 respetivamente ) relativa ao 

ponto 7- “Atribuição das classificações,no final de cada semestre Ensino Básico-1ºciclo” do 

documento “Critérios Gerais de Avaliação”; 

 Critérios Gerais de Avaliação reformulados, após análise; 

 Projeto  Desporto Escolar; 

 Dinamização do Dia do Diploma:  Fátima Cotrim e Paulo Gonçalves; 

 Data comemorativa do Dia do Diploma:  doze de dezembro; 

 Data comemorativa do(s) Dia(s) do Agrupamento: nove,dez e onze de abril; 

 Calendário e documentos de registo de apoio à Avaliação de Desempenho Docente. 



Deliberações: 

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

 Aprovação unânime da inclusão do  ponto oito da Ordem de Trabalhos; 

  Aprovação, por unanimidade, de modelos de documentos de suporte à Equipa Multidisciplinar 

de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); 

 Aprovação, por unanimidade, das alterações propostas ao documento “Critérios Gerais de 

Avaliação”, apresentadas pela docente Helena Veiga; 

 Aprovação, por unanimidade, da alteração das percentagens do Domínio Socioafetivo/Cidadania 

e do Domínio - Cognitivo/Psicomotor(de 20-30 para 40-50 e de 70-80 para 50-60 

respetivamente) relativa ao ponto 7- “Atribuição das classificações,no final de cada semestre 

Ensino Básico-1ºciclo” do documento “Critérios Gerais de Avaliação”; 

 Aprovação,por unanimidade, do Projeto  Desporto Escolar; 

 Aprovação, por unanimidade, da constituição do grupo de trabalho para a dinamização do Dia 

do Diploma; 

 Aprovação, por unanimidade, das datas propostas para  o Dia do Diploma e Dia(s) do 

Agrupamento; 

 Aprovação, por unanimidade, do calendário e dos documentos de registo de apoio à Avaliação 

de Desempenho Docente. 

 

 

 

   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 


