
 

 

     

 

MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Ordem de trabalhos: 

1 – Aprovação da ata da reunião anterior; 

2 – Informações; 

3 – Avaliação do Desempenho Docente; 

4 – Outros assuntos. 
 

Faltaram à reunião o Coordenador do Terceiro Ciclo e o Coordenador do Departamento de 

Expressões.  

Foi convidada para estar presente na reunião a Coordenadora de Educação para a Cidadania e 

Desenvolvimento.  

 

1 – Aprovação da ata da reunião anterior: 

A ata foi aprovada, por unanimidade, pelos presentes na reunião. 
 

2. Informações:  

 Concurso FAÇA LÁ UM POEMA – O Plano Nacional de Leitura e a Fundação Centro Cultural de 

Belém vêm convidar os alunos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secindário a participar no 

concurso que decorrerá entre dezembo e março de 2019. 

3. Avaliação do desempenho docente:  

 Foram propostos para aprovação todos os documentos de registo e avaliação do desenvolvimento das 

atividades realizadas  pelos avaliadores nos termos do artigo 4º e dos parâmetros previstos na alínea b) 

do nº1 do artigo 6º do Decreto Regulamentar nº26/2012. Todos os documentos foram aprovados por 

unanimidade. Foi, igualmente, aprovada a calendarização do processo de avaliação para o corrente ano 

letivo, bem como os procedimentos relativos ao mesmo. 

4. Outros assuntos:  
 

 Foi proposto e dado a conhecer o alargamento da atividade “Prevenção de Acidentes em Via Pública”, 

proposta pelo PES em parceria com a GNR, destinada ao 1º ciclo, aos alunos do 9º ano, enquadrada na 

discipina de Físia e Química. A proposta foi aprovada por unanimidade.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 Foi analisado e discutido a proposta do documento Educação para a Cidadania e Desenvolvimento, 

elaborado pela coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento. O documento foi aprovado por 

unanimidade. 

 Foi aprovado, por proposta do Grupo de Educação Especial, o Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) e 

o Programa Educativo Individual (PEI) de um aluno da Escola Básica e Secundária de Vila Flor. 

 A Coordenadora da Biblioteca Escolar mencionou que no âmbito do Plano Nacional de Leitura, os 

alunos de 4º ano, da Escola número 1 de Vila flor, realizaram a prova da fase de escola no dia 11 de 

dezembro. Desta fase, serão selecionados os dois alunos que irão representa o Agrupamento de 

Escolas, no segundo período, na fase distrital. 

Informou ainda, que as sacolas viajantes estarão disponíveis para todos os alunos do pré escolar e 

primeiro ciclo logo no início do segundo período. 

 

 

A secretária 

_________________________________ 

(Palmira Silva Magueta) 


