MINUTA

DA REUNIÃO DO

CONSELHO PEDAGÓGICO

DE

15

DE

DEZEMBRO

DE

2021

Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Avaliação de desempenho do pessoal docente 2021-2022;
4 – Outros assuntos.
1 – Aprovação da ata da reunião anterior:
A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes na referida reunião.
2. Informações:
▪ Despacho n.º 12055/2021 – Altera os calendários de adoção, avaliação e certificação de manuais
escolares a que se refere o anexo I ao Despacho n.º 4947 – B/2019, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 94, de 16 de maio de 2019, na sua redação atual.
▪ Despacho n.º 12123 - M/2021 – Altera o Despacho n.º 6726 – A/2021, de julho, que aprova os
calendários, para o ano letivo de 2021-2022, dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e
dos ensinos básico e secundário, bem como dos estabelecimentos particulares de ensino especial.
▪ Foi aprovado por unanimidade o Plano Anual de Atividades pelo Conselho Geral no dia vinte e quatro
de novembro de 2021.
▪ Foi aprovada por unanimidade a alteração ao Projeto Educativo e aos critérios de elaboração dos
horários relativamente à matriz curricular do 1.º Ciclo do 3.º e 4.º anos.
3. Avaliação de desempenho do pessoal docente (2021-2022):
▪ Foram aprovados os documentos de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas
pelos avaliadores nos termos do artigo 4.º e dos parâmetros previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto Regulamentar n.º 26/2012. Foi também aprovada a calendarização do processo de
avaliação para o corrente ano letivo, bem como os procedimentos relativos ao mesmo. Todos os
documentos inerentes à avaliação do desempenho docente estão disponíveis na página do
agrupamento.

4. Outros assuntos:
▪ Foi ratificada por unanimidade a alteração das normas das reuniões de avaliação do primeiro período
relativamente à forma de dar conhecimento do registo de avaliação aos encarregados de educação.
▪ Foi aprovado por unanimidade o documento Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola
(EECE) e o respetivo panfleto destinado aos professores e encarregados de educação. Foram feitas
alterações ao nível da distribuição dos domínios a trabalhar por ano e ciclo, foram introduzidas
orientações para o pré-escolar e definidos os objetivos/elementos a ter em conta na avaliação final da
Estratégia.
▪ Foram aprovadas por unanimidade as Grelhas de Monitorização do PAT digital, no âmbito da medida
2 do PADDE. As grelhas serão entregues a um elemento da equipa até ao final da primeira semana de
aulas do segundo período, preenchidas e assinadas.
▪ Foi aprovado por unanimidade o Questionário de Satisfação das Entidades de Acolhimento da
Formação em Contexto de Trabalho do Curso de Ensino Profissional Técnico Comercial (20182021).
▪ O Diretor do Agrupamento deu por encerrada a reunião, desejando a todos os presentes votos de Boas
Festas.

A Secretária,
_________________________________
(Palmira Silva Magueta)

