UNIR NA DIVERSIDADE

- Por uma Escola Humanizada

Conselho Pedagógico nº 2 – 16/17

28 de setembro de 2016
Secretária: Lurdes Freitas

Ordem de trabalhos:

Ponto um - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
Ponto dois - Apreciação das propostas para o PAA;
Ponto três - Critérios de Avaliação – aprovação dos critérios específicos;
Ponto quatro – Outros Assuntos/Informações;
Legislação recentemente publicada
Legislação recentemente publicada:

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.

Ponto dois: Apreciação das propostas para o PAA
- Apresentação por parte dos colegas das propostas para o PAA.

Ponto três: Critérios de Avaliação – aprovação dos critérios específicos
- Aprovação dos critérios específicos

Ponto quatro: Outros Assuntos/Informações
- Análise ao início do ano
- Conselhos de turma – início na semana de 17 de Outubro
- Falta só um Docente - 300
- As AEC estão a funcionar embora faltem alguns colegas
- 14 tarefeiras de 3,5 Horas
- Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e um Terapeuta da Fala a meio tempo
- CQEP – Técnico orientação RVCC
- Perfil de aprendizagens específicas – ver documento
- Critérios para seleção de alunos para Apoios Educativos do 1º ciclo
- Equipa de auto-avaliação – Coordenador António Martins, equipa: Maria José Ventura, Deolinda Lucas, Sónia
Madeira, Helena Santos.
- Tema do Carnaval – multiculturalidade – culturas do mundo
- Entrega das Planificações até 30 de setembro, em formato digital
- Articulação curricular
- Avaliação diagnóstica
- Intercâmbios
- Projetos:
Planos de Ação Estratégica
“Oficinas de Comunicação” – AE4 – 5º ano
Educação Física - 12º ano
Ensino Experimental das Ciências – 1º ciclo
ICLC – 1º ciclo, 5º e 9º ano
Iniciação à Programação – 1º ciclo
“A nossa escola a nossa imagem” – 2º e 3º ciclos – reforço da cidadania
Desporto escolar
Aquariofilia “Atlântida Azul”
- Atividades Comuns:
Cordinha – Feira de Sº Martinho - 12 de novembro de 2016
Ponte das Três Entradas – Festa de Natal – 16 de dezembro de 2016
EB 2,3 de OHP – Desfile de Carnaval – 24 de fevereiro de 2017
Lagares da Beira – “Lagares Fashion” - 26 de maio de 2017
Festas de encerramento:
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OHP – 14 de junho de 2017
Ponte, Cordinha, Lagares – 16 de junho de 2017
Jantar de Natal – 20 de dezembro de 2016
Almoço da Páscoa – 6 de abril de 2017
Lanche convívio – 21 de julho de 2017
- Protocolo com o AQUA VILLAGE, Health Resorte & SPA, com descontos para Pessoal Não Docente e
Pessoal Docente
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