Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

Conselho Pedagógico
Minuta da ata da reunião do dia 15 de dezembro de 2014

Ordem de Trabalhos
Ponto um: Aprovação da ata da última reunião.
Ponto dois: Aprovação do Projeto Educativo.
Ponto três: Ações de Formação para o ano 2014/2015.
Ponto quatro: Eleição das SADD para o ano letivo 2014/2015.
Ponto cinco: Alteração aos critérios de avaliação - proposta do grupo de Educação Especial.
Ponto seis: Aprovação de documentos da Educação Especial.

Deliberações:
Ponto um - Aprovação da ata da última reunião – no âmbito deste ponto, foi aprovada a ata da reunião deste
conselho, de dia 01 de dezembro de 2014;

Ponto dois - Aprovação do Projeto Educativo – relativamente a este ponto, foi aprovado o Projeto Educativo para
o triénio 2014/2017;
Ponto três - Ações de Formação para o ano 2014/2015 – quanto a este ponto da ordem de trabalhos, o senhor
presidente deste órgão informou sobre as acções de formação que irão decorrer ainda este ano letivo;
Ponto quatro - Eleição das SADD para o ano letivo 2014/2015 - relativamente a este ponto, foi eleita a Secção de
Avaliação de Desempenho Docente para o ano letivo 2014/2015;
Ponto cinco - Alteração aos critérios de avaliação - proposta do grupo de Educação Especial – este ponto da
ordem de trabalhos foi adiado para a reunião agendada para dia 14 de janeiro de 2015;
Ponto seis - Aprovação de documentos da Educação Especial - no âmbito deste ponto, foram aprovados, um
Plano Educativo Individual (PEI) e onze revisões de Planos Educativos Individuais.
Foi ainda aprovada a atividade – Comemoração do dia 4 de janeiro - Dia do Braille, a realizar entre os dias 6 e 9
de janeiro – a incluir no Plano Anual de Atividades.
Agendou-se a próxima reunião deste conselho para dia 14 de janeiro de 2015.

O Presidente do Conselho Pedagógico: Manuel Botelho Mourão
O Secretário: João Barros

