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

 

 

Conselho Pedagógico nº 5 – 16/17                                                                    5 de dezembro de 2016 

Ordem de trabalhos:                                                                    Secretária: Isabel Fonseca 

 
Ponto um – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 
Ponto dois – Plano de Ação Estratégica do AEOH  
Ponto três – Avaliação do 1º Período – Documentos Orientadores; 
Ponto quatro - Outros Assuntos/Informações. 

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

 

Ponto dois: Plano de Ação Estratégica do AEOH 

- Reflexão em departamento sobre a: 
 # Insuficiente articulação, entre docentes da mesma área disciplinar, por ano, ao nível do trabalho colaborativo 
(ver as metas) 
- Reforço na implementação da coadjuvação docente; 
- Trabalho interpares, ao nível discente, em sala de aula; 
- Trabalho autónomo, dos alunos, em sala de aula; 
 

Ponto três: Avaliação do 1º Período – Documentos Orientadores 

- Pré: 
• Entrega da avaliação a 22 de dezembro das 13.30 às 17.00 
  Reuniões de avaliação a 20 e 21 de dezembro 
- 1º ciclo: 
• Entrega da avaliação a 22 de dezembro (tarde) 
  Reuniões de avaliação: 
• 20 (9.00 H 1º ano; 14.00H- 2º ano) 
• 21 (9.00 H 3º ano; 14.00H- 4º ano) 
-2º e 3º ciclo e secundário: 
• As reuniões ocorrerão de 19 a 21 de dezembro. 
• Haverá entrega dos registos de avaliação para os alunos do 2º e 3º ciclo e 10º ano no dia 22 de 
dezembro das 14.00/17.00 
• Não é necessário a Comissão de Verificação, cada Docente é responsável pela introdução dos 
níveis.  
As pautas (em duplicado) e os registos de avaliação (um único exemplar para entregar aos pais) são 
tirados na Reprografia. 
• Vai ser enviado a todos os DT o Guião dos CT 
• As avaliações/pautas serão colocadas no sitio net.giae.aeoh.pt. Para os alunos terem acesso já 
foi entregue ao DT a respectiva password de acesso para cada aluno. Devem os DT indagar junto dos 
alunos se não existem constrangimentos no acesso à plataforma. 

            •           Espírito de entreajuda e colaboração no CT 
 
 

Ponto quatro: Outros Assuntos/Informações. 

- PEL – contributos dos colegas para corrigir ou apresentar propostas 
- Regulamento do Quadro de Mérito virá para aprovação no próximo CP 
- Festa de Natal na EB 2,3 em 16 de dezembro com a Associação de Estudantes e com o 4º ano, 5º e 6º anos 
 


