
 

 

 

     

 

MINUTA DA REUNIÃO  DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Ordem de trabalhos: 

1 – Aprovação da ata da reunião anterior; 

2 – Informações; 

3 – Avaliação dos relatórios das medidas de promoção do sucesso educativo e do impacto escolar; 

4 – Normas para as reuniões de avaliação do 2º período; 

5 - Outros assuntos. 

 

Faltaram à reunião os conselheiros Beatriz Escaleira, Maria Etelvina Sil, Sandro Sampaio e Victor Sil. 

1. Aprovação da ata da reunião anterior: 

•  A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na referida reunião. 

2. Informações:  

•  Ofício do IAVE sobre a utilização de Calculadoras no Ensino Básico e no Ensino Secundário: Prova 

Final de Ciclo de Matemática -9º ano, Exames Finais de Economia A, de Física e Química A, de 

Matemática A, de Matemática B e de Matemática Aplicada às Ciências Sociais em 2019-2020. 

• Informação complementar – Não utilização de dicionários nos exames nacionais de Línguas 

Estrangeiras (Alemão, Espanhol, Francês e Inglês). 

 

3. Avaliação do impacto das medidas de promoção do sucesso educativo: 

• Leitura e análise dos relatórios relativos às medidas de promoção do sucesso educativo, 

implementadas com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos. 

• Os departamentos/grupos disciplinares devem proceder a uma análise relativamente ao impacto 

dessas medidas. 

 

4. Normas para as reuniões de avaliação do 2º período 

• Foram lidas, analisadas e aprovadas as normas para as reuniões de avaliação do 2ºperíodo.  

• Entrega do calendário das reuniões de avaliação do 2º período. 

 

5 - Outros assuntos. 

• Breve apresentação da reflexão efetuada por algumas estruturas pedagógicas intermédias aos 

resultados da avaliação do 1º período. 

 



 

 

 

 

• O Diretor do Agrupamento propôs que o prazo para introdução no GIAE ONLINE da informação 

relativa à avaliação intercalar seja alargado até às 9 horas do dia 17 de fevereiro. A proposta foi 

aprovada por unanimidade. 

• Proposta de visita de estudo no âmbito do grupo 400, nos dias 14 e 15 de maio a Lisboa com os 

alunos do 10ºB, 11ºB e 12º B de Humanidades. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

• De acordo com o previsto no art.º 22º do DL nº 54/2018, de 06.07, alterado pela Lei nº 116/2019, de 

13.09 o Grupo de Educação Especial propôs por alteração das medidas educativas, a aprovação do 

Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) de um aluno, tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

• De acordo com o previsto no art.º 22º do DL nº54/2018, de 06.07, alterado pela Lei nº 116/2019, de 

13.09 o Grupo de Educação Especial propôs a aprovação do Programa Educativo Individual (PEI) de 

um aluno, tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

• A Coordenadora dos Diretores de Turma do 2º Ciclo do ensino básico elogiou o espaço da cantina, 

reconhecendo que os materiais novos proporcionam um ambiente bonito e agradável. 

 

• O Diretor do Agrupamento e o Coordenador do Departamento do 1º ciclo do ensino básico 

parabenizaram a equipa da biblioteca pela atividade realizada com o escritor/apicultor Paulo Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A secretária 

_________________________________ 

(Odete Samorinha) 


