
  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 4 – 16/17                                                                    23 de novembro de 2016 

Ordem de trabalhos:                                                                    Secretária: Dulce Albuquerque 

 
Ponto um – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
Ponto dois – Análise e aprovação do perfil de aprendizagens específicas por disciplina; 
Ponto três – Aprovação dos critérios de avaliação dos anos não terminais de ciclo; 
Ponto quatro – Aprovação do documento orientador da ADD; 
Ponto cinco – Aprovação e homologação dos Programas Educativos Individuais 
Ponto seis - Outros Assuntos/Informações. 
 

Legislação recentemente publicada: 
Parecer n.º 5/2016 - Diário da República n.º 222/2016, Série II de 2016-11-18  
Educação - Conselho Nacional de Educação 
Parecer sobre a organização da escola e promoção do sucesso escolar. 
 
Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 
- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

 

Ponto dois: Análise e aprovação do perfil de aprendizagens específicas por disciplina  

- Apresentação por parte das colegas das conclusões reunidas em sede de área disciplinar 
- Apresentação posterior de um documento orientador com base no contributo dessas conclusões 
 

Ponto três: Aprovação dos critérios de avaliação dos anos não terminais de ciclo 

- Definição dos critérios de (não) transição em anos não terminais de ciclo 
 

Ponto quatro: Aprovação do documento orientador da ADD 

- Apresentação da calendarização da ADD para o ano lectivo 2016/17 
- Questionar os elementos da área disciplinar se há algum colega interessado em aulas observadas. 
 

Ponto cinco: Aprovação e homologação dos Programas Educativos Individuais 

- Aprovação dos PEI 
 

Ponto seis: Outros Assuntos/Informações; 

- Apresentação de um power point sobre o processo de auto-avaliação do agrupamento 
- Sumários electrónicos: sumários e faltas tudo actualizado até 2 de dezembro, em janeiro 48 Hr. 
- Registo de avaliação das AEC 
- Equipa do Quadro de Mérito está a reformular alguns critérios – posteriormente virão a CP para aprovação 
- Festa de Natal na EB 2,3 em 16 de dezembro – 4º ano e 5º e 6º anos 
- CQEP: Houve contactos com os Presidentes de Junta; 
- Apresentação do Livro do Luís Torgal no dia 13 de janeiro às 18.00 na Biblioteca da secundária – convite a 
todos 
- Jantar de natal será a 20 de dezembro, nesse dia serão agraciados os colegas e funcionários aposentados – 
Conceição Baila, Teresa Vicente e Elisa Figueiredo 
 


