
 
Conselho Pedagógico – 2019-2020 ATA SÍNTESE N.º 2 

_____________________________________________________________________________________________ 

Data: 30/10/2019 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 

2. EMAEI - RTP; 

3. Critérios Gerais de Avaliação/Critérios Específicos; 

4. Plano Plurianual/Plano Anual de Atividades do Agrupamento; 

5. Eleição do Representante do CP no Conselho Municipal de Educação (CME); 

6. Visitas de Estudo. 

Foram acrescentados à ordem de trabalhos os seguintes pontos: 

7. Dia do Diploma; 

8. EMAEI - Formulários. 

 

Informações: 

 Obras de requalificação na ESO – Em reunião com a vereadora das obras da CMO, foram 
definidas as prioridades e a autarquia está a estabelecer o plano de ação para o primeiro ano; 

 Transferência de Competências administrativas – Confirmação de que o processo de 

transferência de competências da administração central para a autarquia será efetuado a partir 

de um de janeiro de dois mil e vinte, conforme reunião na CMO que contou com a presença do 

Delegado Regional da Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

 Ainda estão por colocar 12 professores; 

 Avaliação Interna - inquérito de Framework a alunos e professores dos anos abrangidos pela 
Flexibilidade e Autonomia Curricular, assim como dos Cursos Profissionais e do Ensino Noturno. 

Propostas: 

 Ata da 1ª reunião do CP, realizada em 10/09/2019; 

 Inclusão de dois novos pontos na ordem de trabalhos (pontos sete e oito); 

 Alteração da data do Dia do Diploma para 27/11/19; 

 Realização de Torneio de Raquetas a 13/11/19, no turno da manhã; 

 Apresentação de quatro RTP de alunos do 1.º ciclo e de um PIT relativo a um aluno dos Cursos 

Profissionais; 

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

(EMAEI) - reformulação; 

 Reformulação do documento “Critérios gerais de avaliação”, após análise; 

 Modelo de Plano de Atividades - Plano Plurianual e/ou Plano Anual; 

 Eleição de um representante do Conselho Pedagógico no Conselho Municipal de Educação; 

 Apresentação de duas visitas de estudo: a Barcelona e à Polónia. 

 

Deliberações: 

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

 Aprovação unânime da inclusão de dois pontos na ordem de trabalhos; 

 Aprovação da alteração da data do Dia do Diploma, por unanimidade; 

 Aprovação, por unanimidade, do Torneio de Raquetas;  



 Aprovação unânime dos quatro RTP e do PIT; 

 Aprovação, por unanimidade, da reformulação dos modelos de documentos de suporte à Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); 

 Aprovação, por unanimidade, do documento “Critérios Gerais de Avaliação”, após a introdução 

de algumas alterações; 

 Aprovação do Modelo de Plano Plurianual de Atividades, por unanimidade; 

 Aprovação unânime do docente Paulo Gonçalves como representante do CP no CME; 

 Aprovação, por unanimidade, das visitas de estudo a Barcelona e à Polónia, devendo a Direção  

zelar pelo cumprimento dos documentos oficiais por parte dos Professores Responsáveis. 

 

   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 


