
 
Conselho Pedagógico – 2019-2020 ATA SÍNTESE N.º 5 

________________________________________________________________________________________ 

Data: 08/01/2020 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 

2. Critérios Específicos de Avaliação; 

3. Visitas de Estudo; 

Foi acrescentado à ordem de trabalhos o seguinte ponto: 

4. Estratégias de divulgação de atividades realizadas no Agrupamento.  

Informações: 

 Avaliação Externa: o Agrupamento será alvo de intervenção levada a cabo pela IGEC, no 

próximo mês de março, no âmbito da Avaliação Externa das Escolas; 

 Avaliação Interna: a Another Step, na pessoa do Dr. Hugo Caldeira, disponibilizou-se a 

realizar um seminário sobre a temática da Avaliação Externa; 

 No que diz respeito ao Apoio ao Estudo e depois de analisadas as propostas provenientes 

dos vários Conselhos de Turma, 289 no seu total, houve a necessidade de priorizar as 

mesmas da seguinte forma: primeiro os alunos com NSE; em segundo nas disciplinas de 

exame e em terceiro privilegiando os alunos de ciclo de ensino mais baixo. 

Propostas: 

 Atas da 2.ª, da 3.ª e da 4.ª reunião de CP, realizadas a 30/10/2019, 13/11/2019 e 

11/12/2019 respetivamente; 

 Aprovação dos Critérios Específicos de Avaliação; 

 Inclusão de um novo ponto na ordem de trabalhos (ponto quatro); 

 Apresentação das Visitas de Estudo 

 Estratégias para melhorar a divulgação de atividades realizadas no Agrupamento. 

 

Deliberações: 

 Aprovação, por unanimidade, das atas das reuniões N.º 2, N.º 3 e N.º 4 de CP; 

 Aprovação, por unanimidade, dos critérios específicos de avaliação dos Grupos 200; 220; 

240; 250; 260; 300; 320; 330; 350; 400; 410; 420; 430; 500; 510; 520; 550; 600; 620 e de 

Cidadania e Desenvolvimento e Educação para a Cidadania; 

 Aprovação unânime da inclusão de um novo ponto na ordem de trabalhos; 

 Aprovadas, por unanimidade, as propostas de Visitas de Estudo.  

 Foram apresentadas algumas propostas de estratégias e feita uma reflexão sobre este 

ponto, mas sem deliberações sobre o mesmo. 

 

   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 


