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Conselho Pedagógico nº 6 – 16/17                                                                   24 de janeiro de 2017 

Ordem de trabalhos:                                                                    Secretária: Fernanda Paula 

 
1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Análise e balanço da avaliação do 1º Período;  
3. Plano Anual de Atividades:  

3.1 - análise e balanço das atividades realizadas no 1º período; 
3.2 – aprovação de atividades para o 2º período; 

4. Aprovação e homologação dos Programas Educativos Individuais 
5. Análise e aprovação às alterações do regulamento do quadro de Mérito 
6. Outros Assuntos/Informações. 
 
Legislação recentemente publicada: 
Declaração de Retificação n.º 50/2017 - Diário da República n.º 13/2017, Série II de 2017-01-18 
Educação - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 
Retifica a Síntese Curricular constante do Despacho n.º 15133/2016, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 239/2016, de 15 de dezembro. 

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

 

Ponto dois: Análise e balanço da avaliação do 1º Período 

- Análise e balanço da avaliação do 1º Período - pretende-se objetiva, concisa e prática 
- Cumprimento dos programas, planificações e supervisão curricular (tutorias, coadjuvações/assessorias), 
- Estratégias de ação comuns (GaPA, indisciplina, projectos. - A nossa escola a nossa imagem.  
- Medidas para melhoria dos resultados escolares 
- Leitura dos relatórios dos Coordenadores 
- Fazer um estudo comparativo dos resultados do mesmo grupo de alunos entre o presente e o ano transato  
- Averiguar se existem turmas com resultados muito discrepantes no mesmo ano de escolaridade e quais as 
causas que podem estar na origem dos mesmos! 
- Que impactos estão a ter as medidas adotadas, no corrente ano letivo (coadjuvação, aulas de apoio, tutorias), 
nomeadamente, no âmbito do PAE? 
- Os modelos adotados estão a revelar-se eficazes? Em caso contrário, que propostas se podem apresentar? 
- Reunião com os alunos  
 

Ponto três: Plano Anual de Atividades: 
3.1 - análise e balanço das atividades realizadas no 1º período; 

- Análise e balanço das atividades do 1º Período 

3.2 – aprovação de atividades para o 2º período; 
- Apresentação de atividades para o 2º período: Carnaval 
 

Ponto quatro: Aprovação e homologação dos Programas Educativos Individuais 

- Aprovação e homologação dos PEI 
 

Ponto cinco: Análise e aprovação às alterações do regulamento do quadro de Mérito 

- Análise e aprovação das alterações do regulamento do quadro de mérito 
 
 

Ponto seis: Outros Assuntos/Informações. 

- Sala de Estudo – que modelo? 
- Orçamento participativo – Coordenadora Fátima Couceiro  

http://www.sec-geral.mec.pt/track/click/8606/9070
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- Reuniões intercalares: realizar-se-ão a partir do dia 8 para o 7º e 8º, nos outros anos realizam-se se houver 
indicação por parte do DT. Essa indicação deverá ser feira até ao dia 31, inclusive e impreterivelmente.  
- Contribuição solidária para o Martim - 465€ 
- Ação de formação do Sindicato 
- Formação de alguns Docentes no apoio tutorial 
- Inscrição nas jornadas de cidadania 
- Próximo CP será na EB 1 de OHP 
- PEL – contributos dos colegas para corrigir ou apresentar propostas 
- EFA – começou a funcionar uma turma em janeiro 
 
 
 
Data da 
viagem 

  

Professor(es) 
organizadores 

Turmas Nº de alunos 
participantes 

Itinerário (locais a 
visitar) 

Professores 
acompanhantes 

Horários: de saída e 
chegada 

24 a 27 
de junho 

Andreia Moreira, 
Cristina Nobre, 

Deolinda Azevedo 

10 e 12 anos 51 Bilbau e Bordéus   

10 e 17 
de 

fevereiro 
 

História, Português 
e Educação Visual 

9º anos  Lisboa   

27 de 
abril a 1 
de maio 

Francês 9º anos 48 Paris   

14 de 
fevereiro 

Docentes do 1º ciclo 
de Lagares 

Alunos do 1º 
ciclo de 
lagares 

28 LIDL – Oliveira do 
Hospital 

Docentes do 1º 
ciclo de Lagares 

14.00 – 15.30 

8 de 
fevereiro 

Docente do 4ºD 
EB1 da Cordinha 

4ºD da 
Cordinha 

17 Biblioteca de Tábua Docente do 4ºD da 
Cordinha 

13.30-16.00 

4 de 
Março 

Profª Luísa 
Fernandes 

10ºF, 9ºN 
7ºO, 9ºM e 

9ºO 

100 Oliveira do Hospital 
(passeio pedestre) 

Prof Nelson 
Soares, Profª Luísa 
Fernandes, Prof.ª 

Cristina Félix, 
Profª. Teresa 
Batista, Profº 

Fernando Palrilha 
 

9.00 - 20.00 

 


