Reunião do Conselho Pedagógico – 14/02/2019
Minuta da ata
Ordem de Trabalhos:
Ponto 1 - Aprovação de relatórios técnico-pedagógicos, de um programa educativa individual e de um
plano individual de transição (a apresentar pela psicóloga).
Ponto 2 - Parecer relativo à decisão de aplicação das provas de aferição aos alunos com Adaptações
Curriculares Significativas (proposta a apresentar pela coordenadora da Educação Especial).
Ponto 3 - Medidas de promoção do sucesso escolar - alunos de ciências e tecnologias -10º ano (a
apresentar pelo coordenador do departamento de Matemática e Ciências Experimentais).
Ponto 4 - Flexibilidade Curricular e Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão - Ponto da situação (a
apresentar pelos coordenadores de DT e pela coordenadora de departamento de Educação Especial).
Ponto 5 - Novo contrato de Autonomia: que formatos organizativos a implementar a partir do ano letivo
2019-2020?
Ponto 6 – Apresentação da proposta de Ação de Formação sobre trabalho colaborativo (DAC), pelos
colegas: Anabela Gonçalves, Teresa Fonseca e José Rui Ferreira.

Deliberações:

1- Foram aprovados por unanimidade, os relatórios técnico-pedagógicos, um programa educativo
individual e de um plano individual de transição, dos alunos com necessidades específicas, ao
abrigo do Decreto-Lei nº 54/2018.

2- Foi dado parecer favorável relativo à decisão da não aplicação das provas de aferição aos alunos
com Adaptações Curriculares Significativas (ACS).

3- Foram apresentadas as medidas de promoção do sucesso escolar dos alunos de ciências e
tecnologias do 10º ano e foram emitidos pareceres sobre as mesmas, com recomendações.

4- Foram apresentados os dados recolhidos referentes à Flexibilidade Curricular e Medidas de
Suporte à Aprendizagem e Inclusão e foram dados pareceres sobre os mesmos, com
recomendações.

5- Foi criado um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de um novo contrato de
Autonomia: que formatos organizativos a implementar a partir do ano letivo 2019-2020.

6- Foi validada a proposta de Ação de Formação apresentada
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