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MINUTA DA REUNIÃO DO CP DE 24/10/2018 

Ordem de trabalhos: 

1- Aprovação da ata da reunião anterior. 

2- Informações. 

3- Critérios de avaliação. 

4- Plano Anual de Atividades. 

5- Outros assuntos. 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

- Foi aprovada, a ata da reunião anterior, por unanimidade dos presentes na referida 

reunião. 

 

2- Informações; 

- Foi dado a conhecer o Despacho nº 9726/2018. O mesmo refere-se à criação de 

equipas de acompanhamento, monitorização e avaliação da aplicação do Decreto-Lei 

nº55/2018, bem como do Decreto-Lei nº54/2018. 

 

3 - Critérios de avaliação; 

- Foram apresentados e analisados os critérios de avaliação das respetivas disciplinas, 

nos termos do artigo 7º do Despacho normativo nº1-F/2016. Foi referido que os 

critérios de avaliação para os anos iniciais de ciclo, (1º,5º e 7º anos) foram elaborados 

em conformidade com a Portaria nº 223-A/2018 e os do 10º ano com a Portaria nº 

226-A/2018 

 

- Foram também analisados os critérios de avaliação da Disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, oferta de escola de caráter obrigatório para os anos iniciais de Ciclo. 

Propostas aprovadas por unanimidade. Ficará um exemplar nos serviços 

administrativos, outro na biblioteca e serão também disponibilizados na página do 

agrupamento e enviados para o Presidente da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação. 

 

4 - Plano Anual de Atividades; 

- Foi apreciada e enunciadas algumas alterações (Desporto Escolar, 1º Ciclo e Pré-

escolar) à proposta do PAA a apresentar ao Conselho Geral para aprovação, nos 

termos do artigo 13 do Dec. Lei nº75/2008, alterado pelo Dec. Lei nº137/2012. O 

Presidente deste Órgão pediu aos responsáveis pelas estruturas intermédias para 
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confirmarem, em particular as atividades do seu Departamento e caso detetem alguma 

imprecisão, que a mesma seja comunicada via email ou pessoalmente à professora 

Isabel Videira. As eventuais alterações deverão ser comunicadas até à próxima 

quarta-feira e posteriormente será novamente enviado a todos os elementos do CP 

para que possam fazer uma última verificação. 

 

- A CPCJ apresentou uma proposta de atividades para desenvolver em parceria com o 

PES e a mesma integrará o PAA. 

 

5 - Outros assuntos; 

- Foi apresentado e analisado o regulamento interno do serviço de Psicologia e 

Orientação do Agrupamento e dos respetivos formulários (formulário de referenciação, 

autorização da continuidade da avaliação/acompanhamento psicológico, 

consentimento para frequência do programa de orientação vocacional e profissional). 

Proposta aprovada por unanimidade. 

 

- As reuniões intercalares do 5º ao 12º decorrerão no período de 30 de outubro a 8 de 

novembro. Foi sugerido que a duração das reuniões seja alargada para 90 minutos. 

Proposta aprovada. O calendário das reuniões será facultado aos conselheiros tão 

breve quanto possível, já com as alterações sugeridas. 

Os Diretores de Turma devem informar os representantes dos encarregados de 

educação e os delegados de turma, no caso do 3º Ciclo e Secundário. 

 

- Foram apresentadas e aprovadas grelhas uniformizadas para recolha de informação 

dos 2º, 3º Ciclo e Secundário. As mesmas pretendem facilitar o trabalho dos 

professores e devem ser facultadas aos Diretores de Turma. Serão colocadas na 

página do Agrupamento. 

 

- Os Relatórios Individuais das Provas de Aferição (RIPA) de 2018, relativos ao 2º, 5º e 

8º ano de escolaridade, foram impressos e dados a todos os encarregados de 

educação através do professor titular de turma/diretor de turma. 

Os Relatórios de Escola e de Turma das Provas de Aferição (REPA) de 2018, foram 

disponibilizados em suporte informático ao coordenador de Departamento do 1º Ciclo 

para divulgação junto dos professores titulares de turma e aos delegados de grupo das 

disciplinas de Português, Educação Musical, Educação Visual e Educação 

Tecnológica no 5º ano e Matemática, Educação Física e Educação Visual no 8º ano, 

para posterior análise. 



    
 
 
Foram ainda disponibilizados aos respetivos docentes os relatórios individuais, não 

devendo os mesmos ser objeto de comparação na turma. 

Os REPA foram distribuídos aos elementos do CP. 

 

- A Coordenadora do Desporto Escolar informou que no Programa do Desporto 

Escolar 2017/2021, neste ciclo quadrienal de gestão, os grupos equipas referentes aos 

Clubes de Desporto Escolar são: 

- Ténis de mesa Iniciados Masculinos - Prof. António Melo 

- Ténis de mesa Juvenis Masculinos - Prof. Clara Pires 

- Badminton Juvenis Masculinos - Prof. Rui Tiago 

- Badminton Juvenis Femininos - Prof. Ana Cláudia 

- Natação Vários Misto- Prof. Clara Pires 

A proposta das modalidades apresentadas foi aprovada por unanimidade. 

 

- A atividade interna de Corta mato escolar foi proposta para o dia  9 de novembro 

(sexta-feira), da parte da manhã. Proposta aprovada dependendo das condições 

atmosféricas. O distrital será dia 26 de novembro informação vinculada pela 

coordenação local com apuramento para o nacional dia 22 e 23 de fevereiro na 

Marinha Grande. O convite é extensível aos 3 e 4 anos do 1º Ciclo, pois estes apuram 

no escalão de infantis A para o distrital. Será afixado o horário da prova de cada 

atleta/aluno. As datas das provas regionais e distritais devem ser divulgadas aos 

professores por causa da marcação dos testes. 

 

- Foram apresentadas e aprovadas as Orientações para a Cidadania e 

Desenvolvimento. 

 

- Foi apresentado e aprovado o Programa de Literatura Oral destinado ao 1º ano de 

escolaridade. 

 

- Foi apresentada e aprovada a planificação da disciplina de oferta complementar 

Ambiente e Desenvolvimento Rural para o 7º ano. 

 

- Foi apresentado e aprovado o programa da disciplina Atelier de Artes destinada ao 5º 

ano do 2º Ciclo. 

 

- Foram aprovados os relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP) e os Programas 

Educativos Individuais (PEI) relativos a três alunos abrangidos pelo Decreto Lei nº 



    
 
 
54/2018, de 6 de julho, bem como os Planos Individuais de Transição (PIT) de dois 

desses alunos. 

 

- Foi apresentado, analisado e aprovado o formulário para elaboração das Adaptações 

Curriculares Não Significativas para os alunos abrangidos pelo art.º 9º do DL nº 

54/2018, de 06.07. 

 

- O Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado enviou um convite aos professores e 

alunos deste Agrupamento para participação no cortejo da Feira Medieval em 

Moncorvo, a realizar no dia 26 de abril. Quem quiser participar deverá dar 

conhecimento atempadamente à Direção. 

 

- A DGEstE convidou o Agrupamento a participar no Exercício de prevenção do risco 

sísmico A TERRA TREME. Os professores que pretendam participar, devem informar 

a Direção até ao dia um de novembro. 

 

- O Presidente do CP comunicou que têm vindo a ser implementadas as sugestões 

apresentadas para melhorar o funcionamento do programa Sumário Eletrónico. 

 

- O Presidente do CP pediu aos Diretores de Turma para usarem os modelos de atas 

que estão na página do Agrupamento em vez de usarem modelos antigos que estão 

desatualizados. 

 

- Os Grupos Disciplinares devem fazer a relação de necessidades até ao dia 15 de 

novembro. 

 

 

A secretária 

_______________________ 

(Dulce da Assunção Xavier) 

 


