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Reuniãodo Conselho Pedagógico–20/07/2018 

 
Minuta da ata 

 

Ordem de Trabalhos 

 

Ponto um: Parecer sobre a organização e funcionamento do ano letivo 2018/2019; 

Ponto dois:Apresentação, por parte dos Coordenadores de Departamento, das conclusões das reuniões 
disciplinares, dos departamentos e das reuniões com os representantes dos grupos 
disciplinares/coordenadores das equipas educativas; 

Ponto três:Parecer sobre a execução do PAA de 2017-2018; 

Ponto quatro: Aprovação das revisões de PEI e dos relatórios circunstanciados; 

Ponto cinco: Pronunciamento sobre o pedido de revisão apresentado pelo encarregado de educação de 
uma aluna do 7ªC; 

Ponto seis – Informações. 
 
 

 
Deliberações 
 

Ponto um:Foi emitido parecer favorávelsobre a organização e funcionamento do ano letivo 2018/2019. 
Neste ponto, foi deliberado por maioria, com uma abstenção, a constituição de turmas que integrem 
alunos com NEEP, até ao limite de 22 por turma: 
 
Ponto dois: Foi feita a apresentação, por parte dos Coordenadores de Departamento, de algumas 
conclusões das reuniões disciplinares, dos departamentos e das reuniões com os representantes dos 
grupos disciplinares/coordenadores das equipas educativas. O resto das conclusões foram adiadas para o 
início do próximo ano letivo; 
 
Ponto três:O Parecer sobre a execução do PAA de 2017-2018, foi adiado para o iníciodo próximo ano 
letivo; 
 
Ponto quatro: Foram aprovadas as revisões e os relatórios circunstanciados e um PEI; 
 
Ponto cinco:O pedido de revisão apresentado pelo encarregado de educação de uma aluna, do 7º ano, foi 

decidido, por voto secreto e teve votação favorável de todos os conselheiros presentes.  
 
Ponto seis: O Senhor Diretor deu algumas informações. 
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