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Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 28 de novembro de 2018 
 

 

 

Ordem de Trabalhos: 
 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

2- Informações; 

3- Normas para as reuniões de avaliação do 1º período; 

4- Outros assuntos. 

 
1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

 
A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na reunião. 
 
 

2- Informações; 
 

• Despacho nº10308/2018 da DGE – torna publica a lista de entidades acreditadas 

pela DGE como avaliadoras e certificadoras de manuais escolares. 

• Provas de Avaliação Externa 2018/2019 – Informação-Prova Geral - Divulga 

informação relativa às provas de avaliação externa das aprendizagens dos alunos 

dos ensinos básico e secundário nas modalidades de: Provas de aferição, provas 

finais de ciclo e exames finais nacionais. 

• A Voz dos Alunos – o perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade obrigatória e a 

comemoração do 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH). 

 
 

 
 

3- Normas para as reuniões de avaliação do 1º período; 
 

 

• Foram lidas, analisadas  e aprovadas as normas para as reuniões de avaliação do 1º 

período. 
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4- Outros assuntos. 
 

 

• Foram aprovados por unanimidade os critérios de avaliação de TIC 5ºano e 

profissional Comunicar em Inglês-Vendas, do profissional. 

• O Presidente deu conhecimento do prémio Fundação Ilídio Pinho – Ciência na escola 

– 16ª Edição. 

• A Câmara Municipal no âmbito da comemoração de Natal para o Pré -Escolar e 1º 

Ciclo propõe este ano um espetáculo único intitulado “O Circo do Pai Natal a realizar 

dia 13 de Dezembro, pelas 10 horas, no Auditório Adelina Campos de Vila Flor. A 

atividade foi aprovada por unanimidade. 

• No âmbito de uma candidatura ao Fundo Ambiental por parte da empresa Águas do 

Norte vai ser apresentado em cada uma das Câmara Municipais, o livro " O Senhor 

Ribeiro e o Guarda - rios". A referida apresentação terá lugar no próximo dia 3 de 

Dezembro, pelas 14.30 horas, na Biblioteca Municipal ou no auditório do Centro 

Cultural, para os alunos de 3º e 4º anos. A atividade foi aprovada por unanimidade.

  

• Foi solicitada e autorizada a participação da psicóloga,  nas reuniões do conselho de 

docentes e dos conselhos de turma, nos termos da legislação vigente. 

• Está a funcionar o Clube de xadrez, dinamizado pelo professor Helder Magueta. 

• Foi apresentado e apreciado o Projeto de Educação para a Saúde relativo ao ano 

letivo 2018/2019. 

• Ficha para avaliação do PES. Foi aprovada por unanimidade. 

• Alargamento da atividade “Atitudes Responsáveis na Sexualidade/Dia Mundial da 

Luta Contra a Sida” ao 10º, 12º e profissionais. Proposta aprovada por unanimidade. 

• Grelhas para monitorização do apoio para a avaliação externa. Aprovadas por 

unanimidade. 

• Formulários de identificação e de registo de avaliação dos alunos abrangidos pelo DL 

54/2018. Aprovados por unanimidade. 
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• Apresentado Relatório Técnico Pedagógico e  Programa Educativo Individual de uma 

aluna de 9º ano. Aprovado por unanimidade. 

• Foi analisado o relatório de avaliação interna. 

• De cinco a nove de novembro, decorreu no Agrupamento uma ação inspetiva sobre o 

lançamento do ano letivo. 

• O professor Sandro referiu que alguns diretores de turma do terceiro ciclo, alertam 

para comportamentos inadequados e desviantes de alguns alunos, que ocorrem em 

alguns espaços da escola. Deve ser aumentada e melhorada a vigilância destes 

espaços.  

 

 

 

O secretário 

__________________________ 

(Artur Manuel Pires) 

 


