Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém
Código: 135501 — NIFPC: 600075583

|REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO DO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM|
MINUTA
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil quinze, pelas dezasseis horas, na sala B dez, realizou-se a
reunião plenária do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, com a
seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um: Tomada de posse dos novos conselheiros;
Ponto dois: Aprovação do Regimento do Conselho Pedagógico;
Ponto três: Eleição da Secção de Avaliação de Desempenho Docente;
Ponto quatro: Constituição das equipas de trabalho / secções do Conselho Pedagógico;
Ponto cinco: Plano de Formação para o ano letivo 2015-2016;
Ponto seis: Plano de melhoria das bibliotecas escolares;
Ponto sete: Organização e calendarização das reuniões do Conselho Pedagógico – ano escolar 2015-2016.
Assuntos abordados:
1. Foi dada posse aos novos conselheiros do Conselho Pedagógico.
2. Foi aprovado o Regimento do Conselho Pedagógico, com pequenas correções de forma.
3. Foi eleita a Secção de Avaliação de Desempenho Docente (SADD), por maioria.
4. Foi feita a constituição das equipas de trabalho / secções do Conselho Pedagógico, a saber:
a) Secção de Avaliação de Desempenho Docente (SADD);
b) Equipa de acompanhamento e avaliação do Projeto Educativo, do processo de autoavaliação e
implementação do Plano de Melhoria;
c) Equipa de acompanhamento do Plano de Atividades e do Plano de Formação.
5. Plano de Formação – foi feita a descrição do trabalho desenvolvido até à data; terá que ser
elaborado um plano de formação e ser apresentada uma proposta até dia 9 de dezembro.
6. Foi apresentado o plano de melhoria das Bibliotecas Escolares, que obteve parecer favorável, com
recomendações.
7. Foi apresentada e aprovada a organização e calendarização das reuniões do Conselho Pedagógico –
ano escolar 2015-2016.

O Presidente: ______________________________
A Vogal: __________________________________
1

