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MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 14 DE JULHO DE 2016
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior.
2. Proposta de aprovação de turmas nos termos do ponto 5 do artigo 22 do despacho normativo
nº 1-H/2016;
 Foram aprovadas as turmas B e C do sétimo ano, respetivamente com dezoito e dezassete alunos,
tendo cada uma três alunos de Necessidades Educativas Especiais.
 Foi aprovada a constituição de uma turma do Ensino Profissional, com vinte e sete alunos
inscritos, dos quais três alunos são de Necessidades Educativas Especiais.
3. Outros assuntos.
 As metas de sucesso que irão figurar no plano de ação estatégica, no âmbito do Programa
Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, são calculadas por uma aplicação da Direção Geral da
Educação, tendo em conta o número de alunos inscritos e o número de alunos aprovados nos
últimos anos letivos em cada ciclo. Ficam sem efeito as propostas aprovadas na última reunião.
 Foram aprovadas os Relatórios Finais dos alunos de educação especial do Curso Vocacional.
 Foi aprovada a Reformulação do Plano Educativo Individual, por transição de ciclo, de um aluno
do nono ano.
 Segundo a informação da Professora Bibiotecária, Beatriz Escaleira, já foram submetidos todos
os dados relativos à avaliação da Biblioteca Escolar, nomeadamente no que diz respeito ao Plano
de Melhoria.
 Foi aprovada a proposta apresentada pelo Coordenador do Primeiro Ciclo, Artur Pires, de que a
Reunião de Articulação entre o Pré-Escolar e o Primeiro Ciclo, habituamente realizada no final do
ano letivo, passasse a ser feita no início do ano letivo, devido à mudança de docentes.
 O Coordenador do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, Aníbal Gonçalves,
referiu que seria importante fazer mais reuniões de articulação entre o Primeiro Ciclo e Segundo
Ciclo, não se justificando só uma reunião para este efeito no final do ano letivo.
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