
  UNIR NA DIVERSIDADE - Por uma Escola Humanizada 
 

Conselho Pedagógico                                                               «a escola deve ser o local onde se deve ensinar a gostar de aprender» 

 

 

Conselho Pedagógico nº 3 – 16/17                                                                     26 de outubro de 2016 

Ordem de trabalhos:                                                                    Secretária: Olinda Duarte 

 
Ponto um – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
Ponto dois – Apreciação e aprovação final do PAA; 
Ponto três – Descrição do perfil de aprendizagens específicas; 
Ponto quatro – Avaliação em anos não terminais de ciclo; 
Ponto cinco - Outros Assuntos/Informações. 
 

Legislação recentemente publicada: 
Despacho n.º 12667-A/2016 - Diário da República n.º 202/2016, 1º Suplemento, Série II de 2016-10-20  
Educação - Direção-Geral da Administração Escolar  
Delegação de competências nos diretores dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas para a 
realização de procedimento concursal comum. 
Despacho n.º 12651/2016 - Diário da República n.º 202/2016, Série II de 2016-10-20 
Educação - Gabinete do Ministro  
Apoio financeiro aos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública para aquisição de material 
didático, no ano letivo 2016/2017. 

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

 

Ponto dois: Apreciação e aprovação final do PAA 

- Apreciação e aprovação final do PAA 
 

Ponto três: Descrição do perfil de aprendizagens específicas 

Ver documento em anexo 
 

Ponto quatro: Avaliação em anos não terminais de ciclo 

- Definição das condições de (não) transição em anos não terminais de ciclo 
 
 

Ponto cinco: Outros Assuntos/Informações; 

- O GaPA está organizado e a funcionar  
- Sumários electrónicos 
- Intercâmbios 
- Clubes e DE já estão em funcionamento 
- Envio de trabalhos para o mail do jornal ou para direcção para colocar na página 
- CP de Novembro em Lagares - 23 
- Planificação – verificar se todos já enviaram 
- Associação de Estudantes já foi eleita 
- Avaliação diagnóstica 

http://www.sec-geral.mec.pt/track/click/7732/9070
http://www.sec-geral.mec.pt/track/click/7726/9070

