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

 

 

Conselho Pedagógico nº 7 – 16/17                                                                  22 de fevereiro de 2017 

Ordem de trabalhos:                                                                    Secretária: Fátima Couceiro 

 
Ponto um – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 
Ponto dois – Monotorização do Plano de Ação Estratégica do AEOH  
Ponto três – Exames e Provas de Aferição 
Ponto quatro - Outros Assuntos/Informações.  
 
Legislação recentemente publicada: 
Despacho Normativo n.º 1-A/2017 - Diário da República n.º 30/2017, 1º Suplemento, Série II de 2017-02-10  
Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação  
Aprova o Regulamento das provas de avaliação externa e das provas de equivalência à frequência dos ensinos 
básico e secundário. 
Parecer n.º 1/2017 - Diário da República n.º 34/2017, Série II de 2017-02-16 
Educação - Conselho Nacional de Educação  
Parecer sobre estudantes com necessidades educativas especiais no Ensino Superior. 
 

 Apresentação do GEO PARK ESTRELA 

 Apresentação da escola EB OHP1 
 
Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 
- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

 

Ponto dois: Monotorização do Plano de Ação Estratégica do AEOH 

- Verificação das medidas através do preenchimento de fichas 
- Observação de aulas sempre que se justifique sob indicação do Diretor 
 

Ponto três: Exames e Provas de Aferição 
- Secretariado de exames: Coordenadora Geral Sónia Seco e Sub coordenadora Geral Natália Amaral 
- Secretariado a definir brevemente 
- Já foram esclarecidos todos os alunos do Ensino secundário e cursos CEF e Vocacionais do 9º ano sobre os 
procedimentos para as inscrições 
- Placard na sala dos professores com todas as informações sobre os exames 
 

Ponto quatro: Outros Assuntos/Informações. 

- Avaliação do 2º Período: 
        # entrega para todos os ciclos até ao 11º ano (inclusive), no dia 18 de abril das 15.00 às 17.00 
        # reuniões de 4 a 7 de abril 
- AEOH POSITIVO – Valorização da escola e dos bons alunos 
- Medidas a aplicar aos alunos em situação de retenção/ineficácia das medidas de recuperação (artº 21 da lei 
nº51/2012) 
- Conselho Geral foi realizado no pretérito dia 16 de fevereiro – orientações sobre o orçamento 2017 
- No âmbito do Quadro de Mérito importa clarificar o parâmetro do comportamento 
- Cursos Profissionais 
- Solicita-se que os colegas cumpram o horário distribuído integralmente 
- Desporto escolar – actividades e encontros realizados 
- OTES 
- Obras 
- Orçamento Participativo 
- Ação de Formação  
- Estão a ser organizadas pela Equipa Multidisciplinar acções sobre Igualdade de Género 
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Data da 
viagem 

  

Professor(es) 
organizadores 

Turmas Nº de alunos 
participantes 

Itinerário (locais a 
visitar) 

Professores 
acompanhantes 

Horários: de saída e 
chegada 

26 Fev. a 
1 de 

março 

Professores EMRC Alunos do 10º 
ano 

_______ Visita a Roma Professores de 
EMRC 

_______ 

3 de 
março 

Célia Portela, 
António Sousa e 
Célia Lourenço 

Alunos de 
Ciências 

Socioeconómicas 

________ Visita de estudo a 
Lisboa, Museu do 
dinheiro, Bolsa de 

Valores e Museu do 
Aljube 

Célia Portela, 
António Sousa e 
Célia Lourenço 

________ 

 


