
 
Conselho Pedagógico – 2018-2019 - ATA SÍNTESE N.º 3 

___________________________________________________________________________________________ 

Data: 28/11/2018 

Ordem de Trabalhos: 

1. Apresentação do Relatório CAF e do Relatório da Equipa de Autoavaliação;  
2. Informações;  
3.  Modelos de documentos para Avaliação das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à 

Inclusão – EMAEI; 
4.  Critérios Específicos de Avaliação; 
5.  Visitas de Estudo. 

 

 Com a presença do Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação, Désiré Turpin, 

a coordenadora da Equipa de Autoavaliação, professora Maria da Conceição Vigário, apresentou o 

Relatório CAF e o Relatório da Equipa de Autoavaliação (2017/2018). 

 

Informações: 

 Em agosto saiu a Portaria 226-A/2018 que dispensava os alunos de PLNM da frequência de uma 
segunda língua estrangeira. Detetou-se, tardiamente, que esses alunos, erradamente, foram 
inscritos, este ano letivo, numa segundo língua estrangeira. Uma vez que a supressão, nesta altura, 
da disciplina no horário dos alunos iria criar tempos intercalares sem ocupação letiva, entendeu a 
direção que os alunos devem continuar a frequentar a mesma, não podendo, contudo, a 
classificação nessa disciplina ser contabilizada para efeitos de retenção. O aluno pode, ainda assim, 
se para si for vantajoso, pedir que a classificação obtida na disciplina entre no cômputo final do ano. 
Esta informação vai ser comunicada aos respetivos Encarregados de Educação. 
 

 Foi publicada legislação sobre as Aprendizagens Essenciais no Ensino Básico – Despacho 6944-
A/2018 e sobre as Aprendizagens Essenciais no Ensino Secundário – Despacho 8476-A/2018. 

 

 Ainda faltam colocar cinco professores no Agrupamento. 
 

 Alguns alunos dos Cursos Noturnos irão participar num programa de televisão, no âmbito das 
comemorações dos cem anos da primeira guerra mundial, procedendo à leitura de cartas enviadas 
por combatentes portugueses que participaram nessa primeira guerra mundial. 

 

 A degradação do pavilhão desportivo acentua-se: caiu mais uma das placas laterias da cobertura; as 
zonas deterioradas nas placas de fibrocimento (que contêm amianto) são cada vez mais e maiores e 
a falta de grades permite a entrada de aves que passaram a habitar na cobertura. Estas condições 
criam situações muito evidentes de risco para a saúde e segurança dos seus utentes. 

 
Propostas: 

 Ata da 2ª reunião do CP, realizada em 17/10/2018; 

 Modelos de documentos para Avaliação das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão – 

EMAEI); 

 Critérios Específicos de Avaliação; 

 Recomendações a incluir nos Critérios Específicos de Avaliação; 

 Visitas de Estudo 



 

Deliberações: 

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

 Aprovação, por unanimidade, de modelos de documentos para Avaliação das Medidas de 

Suporte à Aprendizagem e à Inclusão – EMAEI); 

 Aprovação na generalidade dos Critérios Específicos; 

 Aprovação, por unanimidade, das recomendações a incluir nos Critérios Específicos de Avaliação 

 Aprovadas, por unanimidade, as Visitas de Estudo. 

 

   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 


