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Data: 03 /04/2019  

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 
2. Relatórios Técnico Pedagógico – RTP e PEI; 
3. Estratégia de Educação para a Cidadania – EEC; 
4. Plano Curricular de Turma – PCT (modelo para 2º e 3º CEB); 
5. Provas Finais/ Exames Nacionais / PEF; 
6. Dia do Agrupamento; 
7. Organização do ano letivo 2019 – 2020 em tempos letivos de 50 minutos; 
8. Visitas de Estudo; 

 
Foi acrescentado à ordem de trabalhos o seguinte ponto: 
 
9.       Modelo de Avaliação do PIT do aluno Evander de Jesus Rodrigues da Costa Neto; 

 
Informações: 

 Orçamento Participativo das Escolas (OPE ) 2019 – Propostas de melhoria apresentadas por 

alunos do 3º  ciclo e do Ensino Secundário. 

Não foram apresentadas propostas na ESO. Na EB 2-3 Avelar Brotero existiu uma 

proposta que não pode ser votada no dia agendado (22 de março), devido à greve, e foi 

votada no dia 27 março. Proposta única – Melhoramento das casas de banho de rapazes 

e raparigas na Avelar Brotero, aprovada. Dos 163 eleitores votaram 149 (91,4 %) com um 

voto branco e um voto nulo; 

 TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study – Convite dirigido ao 

Agrupamento para participação de 3 turmas de 4º ano (AMB 4ºA; BR 4ºA e D Dinis 4º C) no 

estudo international de avaliação de conhecimentos a nível das ciências e da matemática; 

 Provas Finais / Exames Nacionais / PEF – Os alunos do8º ano da ESO realizarão as Provas de 

Aferição na EB 2-3 Avelar Brotero (tal como no ano letivo transato); 

 Desafio Ajudar Moçambique 2019; 

 Colocação de professores – ainda por colocar docentes (plataforma do Ministério fechada até ao 

dia 21 / 04 / 2019) 

Grupo Nº Prof. Obs. Motivo 

200 1 – 14 h  Por rescisão de contrato 

220 1 – 6 h Alunos do 2º ciclo que ainda nunca 
tiveram Inglês 

Amamentação da prof. Marília Leal 

400 1- 19 h   

550 1 Licença Maternidade As horas de 11º CPSI, já atribuídas ao docente Carlos 
Costa 

620 1 – 22 h 2º e 3º CEB e CP  



 

 

 Avaliação Interna – Recomendação para que os Grupos de Recrutamento enviem para a Direção 

(assessora Maria João Pereira), a reflexão feita a partir dos vários documentos disponibilizados; 

 Professora Teresa Gaspar - Continuam os mesmos constrangimentos de vidros partidos no 

Pavilhão Desportivo; 

Propostas: 

 Acrescentar o ponto nove à ordem de trabalhos; 

 Relatórios Técnico Pedagógicos – RTP e PEI; 

 Documento Estratégia de Educação para a Cidadania; 

 Proposta de três retificações / alterações do texto do Documento Estratégia de Educação para a 

Cidadania; 

 Modelo Plano Curricular de Turma – PCT (para o 2º e 3º CEB) 

 Datas de entrega documentos (Coadjuvantes e Júris, informação prova, enunciado e critérios de 

avaliação) para a 1ª e 2ª Fase Provas Finais / Exames Nacionais / PEF; 

 Datas de entrega documentos informações, enunciados e critérios de Classificação para as 

Provas extraordinárias de avaliação dos Cursos Profissionais; 

 Não realização da Prova de Aferição do 2º ano para dois alunos do Ensino Especial; 

 Organização dos tempos letivos de cinquenta minutos para o ano letivo 2019 – 2020 

 Plano Individual Transição (PIT) para o aluno Evander de Jesus Rodrigues da Costa Neto; 

Deliberações: 

 Aprovado por unanimidade a inclusão do ponto nove na ordem de trabalhos 

 Aprovados por unanimidade os Relatórios Técnico Pedagógico – RTP e PEI; 

 Aprovadas três alterações ao texto do documento Estratégia de Educação para a Cidadania -EEC 

 Aprovado por unanimidade o documento Estratégia de Educação para a Cidadania -EEC, com três 

alterações ao seu texto; 

 Aprovado por unanimidade o Plano Curricular de Turma (modelo para o 2º e 3º CEB); 

 Aprovado por unanimidade as datas entrega de documentos Provas Finais / Exames nacionais / 

PEF 

 Aprovado por unanimidade as datas entrega de documentos para as Provas extraordinárias de 

Avaliação Cursos Profissionais; 

 Aprovado por unanimidade a realização de atividades dos vários Grupos de Recrutamento no Dia 

do Agrupamento; 

 Aprovado com um voto contra, a organização do ano letivo 2019-2020, em tempos de 50 

minutos. 
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 Aprovado por unanimidade o quadro de Visitas de Estudo, dentro do cumprimento do 

regulamento de visitas de estudo; 

 

 Aprovado por unanimidade o modelo de avaliação do Plano Individual de Transição - PIT do 

aluno Evander de Jesus Rodrigues da Costa Neto 

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 

 


