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Minuta da ata 

 

 
 

Ordem de Trabalhos 

Ponto um:  Apresentação e aprovação das Informações-Prova das Provas e Exames de Equivalência à 
Frequência e Provas a Nível de Escola. 
 
Ponto dois: Provas de Aferição: emissão de pareceres. 
 
      Ponto 2.1. Parecer relativo à decisão de aplicação das provas de aferição práticas de Educação Visual e 
Tecnológica (5º ano), de Educação Musical (5º ano) e Educação Visual (8ºano) aos alunos do ensino artístico 
especializado. 
 
     Ponto 2.2. Parecer relativo à decisão de aplicação das provas de aferição aos alunos com Currículo 
Específico Individual. 
 
Ponto três: Resultados do 2º período - apresentação das conclusões das reuniões das estruturas intermédias 
(por parte dos coordenadores de departamento e dos coordenadores dos diretores de turma). 
 
Ponto quatro: Aprovação de PEI e de Revisões de PEI. 
 
Ponto cinco: Tomada de conhecimento do Índice do Projeto Curricular do Agrupamento. 
 
Ponto seis: Definição de uma estratégia para a apropriação, por parte dos docentes, das alterações 
curriculares. 

 

 
Deliberações 
 

Ponto um:  Foram apresentadas e aprovadas, por unanimidade, as Informações-Prova das Provas e Exames 
de Equivalência à Frequência e Provas a Nível de Escola. 
 
Ponto dois: Foram emitidos pareceres sobre Provas de Aferição: 
 
      Ponto 2.1. Foi dado, parecer negativo, por unanimidade, relativo à decisão de aplicação das provas de 
aferição práticas de Educação Visual e Tecnológica (5º ano) e de Educação Musical (5º ano)e parecer positivo, 
por unanimidade, da prova de Educação Visual (8ºano) aos alunos do ensino artístico especializado. 
 
     Ponto 2.2. Foi dado parecer negativo, por unanimidade, relativo à decisão de aplicação das provas de 
aferição aos alunos com Currículo Específico Individual. 
 
Ponto três: Foram apresentados os Resultados do 2º período. 
 
Ponto quatro: Foram aprovados, por unanimidade, o PEI e as Revisões de PEI. 
 
Ponto cinco: Foi apresentado o Índice do Projeto Curricular do Agrupamento, acerca do qual foi solicitado o 
contributo dos membros do CP, a serem enviados até sete de maio. 
 
Ponto seis: Foi decididoque após aprovação da revisão do Decreto Lei nº 139/2012 de 5 de julho, será o 
mesmo apresentado em reuniões de departamento. 
 
Ponto sete: Foram dadas algumas informações. 


