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Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 13 de dezembro de 2022 

 

Ordem de Trabalhos: 

1- Aprovação da ata da reunião anterior: 
2- Informações; 
3- Avaliação do desempenho docente 2022/2023; 
4- Outros assuntos.  

 
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na reunião.  

2. Informações; 

O Plano Anual de Atividades foi aprovado pelo Conselho Geral em reunião do 

dia 24/11/2022. 

3. Avaliação do desempenho docente 2022/2023; 

Foram aprovados por unanimidade  os documentos de registo e avaliação do 

desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados nos termos do artigo 

4º e dos parâmetros previstos na alínea b) do nº1 do artigo 6º do Decreto 

Regulamentar nº26/2012. 

4. Outros assuntos 

• O documento relativo à monitorização do Plano 21|23Escola+ efetuada 

pelas estruturas pedagógicas foi retificado na medida 1.3.5 no grupo 

500. Após a análise do documento este foi aprovado por unanimidade.  

• Foram aprovados por unanimidade  os critérios de avaliação da 

disciplina de Economia e de Organização de Empresas e Aplicações de 

Gestão  do curso profissional TIG1 . 

• Na turma do 12º ano há dois alunos que não frequentaram as aulas de 

História A, ou parte das aulas, em que foram lecionadas as 

Aprendizagens Essenciais do Domínio/Tema: Raízes mediterrânicas da 

civilização europeia – cidade, cidadania e império na Antiguidade 
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Clássica, do 10º ano, porque na altura não estavam inscritos nessa 

disciplina, uma vez que frequentavam o Curso de Ciências e 

Tecnologias.  

      Como no presente ano letivo, na prova de exame de 2023, são avaliadas 

as aprendizagens deste domínio, a professora disponibiliza-se a lecionar 

as referidas aprendizagens, às quartas-feiras, das 14h-15m  às 15h-00m 

e das 15h às 15h-45m, a iniciar na segunda semana de janeiro de 2023 

até à sua conclusão. A proposta foi aprovada por unanimidade.  

• A Ceia de Natal vai realizar-se no dia 19/12/2022 conforme previsto no 

PAA.  

• Foram aprovadas por unanimidade as adaptações curriculares propostas 

pelo Grupo de Educação Especial de acordo com o previsto nos artigos 

2º e 9º do DL nº54/2018 de 6 de Julho, alterado pela Lei nº 116/2019, 

de 13 de setembro. 

• Foi aprovada por unanimidade a proposta de alteração ao PAA, 

apresentada pela docente Paula Marques , para incluir como 

destinatários da atividade Visita à Casa-Museu Eça de Queirós – Tormes, 

os alunos do Curso profissional TAS2.  

 

 

 

   

O secretário, 

_______________________ 

(João Carlos Alves Valério) 

 

 

 


