
 
Conselho Pedagógico – 2019-2020 ATA SÍNTESE N.º 6 

_____________________________________________________________________________________________ 

Data: 12/02/2020 

Ordem de Trabalhos: 

1. Apresentação do Relatório da Avaliação Internte-2018-2019; 

2. Informações; 

3. PAA; 

4. Pedido de Suspensão da implementação da plataforma KSTK, apresentado por um grupo de 

docentes; 

5. Parecer sobre Provas de Aferição dos alunos de PLNM, A1, A2 e B1; 

6. Parecer sobre Provas de Aferição dos alunos com Adaptações Curriculares Significativas; 

7. Regimentos - EMAEI; Sala de Estudo; CAA e SPO; 

8. Visitas de Estudo. 

Foram acrescentados à ordem de trabalhos os seguintes pontos: 

9. Regimento do Grupo de Educação Especial; 

10. Avaliação do Desempenho Docente. 

 

Informações: 

 Teve lugar a reunião de rede escolar; 

 No dia dezanove de fevereiro de 2020 pelas dezassete horas decorrerá um seminário 

enquadrador da avaliação externa. 

Propostas: 

 Ata da 5ª reunião   do CP, realizada em 08/01/2020; 

 Inclusão de dois novos pontos na ordem de trabalhos (pontos nove e dez); 

 Que a plataforma KSTK continue a ser utilizada de forma experimental, para já só na vertente 

avaliação até que todas as funções estejam generalizadas. Num primeiro momento haverá 

formação e num segundo momento serão lançados na plataforma os resultados do primeiro 

semestre como se de um único instrumento de avaliação se tratasse e simultaneamente 

introduzir os instrumentos de avaliação do segundo semestre; 

 Parecer pela não realização das provas de aferição dos alunos de PLNM A1, A2 por não reunirem as 

condições mínimas de proficiência linguística. 

 Parecer pela não realização das provas de avaliação externa pelos alunos com Adaptações Curriculares 

Significativas, visto que os alunos não reúnem as condições mínimas exigidas, devido a 

constrangimentos, relacionados com o seu perfil de funcionalidade. 

 Regimento Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); 

 Regimento da Sala de Estudo; 

 Regimento do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA); 

 Regimento do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO); 

 Regimento do grupo de Educação Especial; 

 Visitas de estudo; 

 Documentos e calendarização da Avaliação de Desempenho Docente. 

 

 



Deliberações: 

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

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

 Aprovação da continuação da utilização da plataforma KSTK, com um voto contra; 

 Aprovação, por unanimidade, do parecer pela não realização das provas de aferição dos alunos de 

PLNM A1, A2;  

 Aprovação unânime do parecer pela não realização das provas de avaliação externa pelos alunos com 

Adaptações Curriculares Significativas; 

 Aprovação, por unanimidade, dos regimentos da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva (EMAEI), da Sala de Estudo, do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), do Serviço de 

Psicologia e Orientação (SPO) e do grupo de Educação Especial; 

 Aprovação, por unanimidade, das visitas de estudo. 

 Aprovação unânime dos documentos e calendarização da Avaliação de Desempenho Docente. 

 

 

   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 


