
 Conselho Pedagógico – ATA SÍNTESE N.º 6        

_____________________________________________________________________________________________ 

Data: 17/05/2017  

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 
2. Propostas de PEI; 
3. “Informação- Prova” das Provas de Equivalência à Frequência - PEF do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do Ensino 
Básico e das PEF do Ensino Secundário e de alunos NEE 
4. Visitas de Estudo 
 

Informações: 

 Realizar-se-á no dia 16 de junho, das 10h às 13.15h, na Escola Secundária de Odivelas, um evento 

de atividades radicais, denominado “Moche- tour agarra a vida”, organizado pela Câmara 

Municipal de Odivelas. 

  A professora Salomé Silvério informou que a atividade “ Concurso de Talentos”, proposta pelo 

grupo 240, foi aprovada pela Direção e realizar-se-á na EB Avelar Brotero, dia 16 de Junho no 

período da tarde. Comunicou, ainda, que disponibilizou, por correio eletrónico, um link de 

divulgação dos Projetos Escolares, solicitando o envio de informação relevante, fotografias ou 

filmes de atividades já realizadas. 

 A professora Conceição Domingos referiu que o projeto “Ler mais, Aprender Melhor”, da Câmara 

Municipal de Odivelas, tem à disposição para os alunos do secundário poderem requisitar, 500 

obras do Plano Nacional de Leitura. 

 A professora Filipa Pinto comunicou que a empresa Mil Aventuras, dinamizadora das atividades 

da Visita de Estudo da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, elogiou o 

comportamento dos participantes. 

 A professora Teresa Gaspar apresentou o projeto Educação Olímpica, sugerindo a inscrição do 

Agrupamento para o próximo ano letivo.  

 Relativamente às provas de aferição de expressão físico-motora do 1º ciclo, a professora Teresa 

Gaspar informou que as mesmas funcionaram muito bem tendo sido abordada a possibilidade 

de fornecer algum apoio pelos professores de Educação Física. Acrescentou que a legislação 

propõe 5 horas semanais nas áreas de Expressões, prevendo que as mesmas possam ser 

realizadas em regime de coadjuvação com professores do 2º e 3º CEB, desde que sejam 

atribuídas horas para esse efeito. Este modelo funciona muito bem em algumas escolas, na 

disciplina de Educação Física, pelo que deve ser bem ponderado. 

 A professora Fátima Cotrim solicitou aos colegas para utilizarem os modelos novos de 

Informação-Prova; Provas de Equivalência à Frequência e Critérios de Classificação das Provas. 

Os modelos das Provas de Equivalência à Frequência para alunos com NEE e os modelos cujas 

respostas são dadas nos enunciados (1º e 2º ciclos) ainda não estão atualizados e logo que o 

estejam, serão enviados para os Coordenadores de Departamento. Por esse motivo, estas provas 

poderão ser enviados até dia 26 de maio (e não 19 de maio, como o inicialmente calendarizado). 

 

Propostas: 

 Ata da reunião do CP de 26 de abril de 2017; 

 Apresentação de 11 propostas de Programas Educativos Individuais;  

 Informação-Prova das Provas de Equivalência à Frequência - PEF do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do Ensino 

Básico e das PEF do Ensino Secundário e de alunos NEE; 



 Visita de Estudo. 

 

Deliberações: 

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

 Aprovação, por unanimidade, dos 11 PEI propostos; 

 Aprovação, por unanimidade, das “Informação Prova” das Provas de Equivalência à Frequência - 

PEF do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico e das PEF do Ensino Secundário e de alunos NEE; 

 Aprovação, por unanimidade, da Visita de Estudo proposta. 

 

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 


