Reunião do Conselho Pedagógico – 27/06/2019
Minuta da ata
Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. “Clube Ciência Viva na Escola”;
Ponto 2. Pronunciamento sobre a proposta do Projeto Curricular do Agrupamento;
Ponto 3. Critérios Gerais de avaliação do Agrupamento;
Ponto 4. Apresentação da grelha relativa aos objetivos específicos, perfil das aprendizagens, descritores
e instrumentos de avaliação;
Ponto 5. Aprovação de relatórios técnico-pedagógicos;
Ponto 6. Deliberação relativa à transição para o 5º ano de um aluno ao abrigo do nº.2 do art.º 28º do
DN 1-F/2016;
Ponto 7. Alterações ao regulamento interno;
Ponto 8. Organização do ano letivo;
Ponto 9. Decisão final relativa aos pedidos de revisão de classificação apresentados pelos encarregados
de educação de um alunodo 12ºA e de um aluno do 11ºC/D.

Deliberações:

1. O Projeto foi apresentado pelo docente Vasco Carrilho e será apresentado na reunião geral de
docentes do dia 3 de julho.

2. Foi apresentado o documento relativo ao Plano Curricular do Agrupamento. Este deverá ser
melhorado pela equipa, para que possa ser enviado a todos os docentes antes da reunião geral
de docentes do dia 3 de julho.

3. Foram aprovados por unanimidade.
4. Foi apresentada e aprovada a grelha relativa aos objetivos específicos, perfil das aprendizagens,
descritores e instrumentos de avaliação.

5. Foram aprovados três Relatórios Técnico Pedagógicos.
6. Foi aprovado por unanimidade a transição do aluno para o 5º ano de escolaridade.
7. O documento foi aprovado com pequenos ajustes.
8. Foi aprovado o documento relativo aos critérios gerais para o funcionamento do agrupamento no
ano letivo 2019/2020.
Foi aprovado o documento relativo à constituição de turmas 2019/2020 – orientações.

A Secretária
__________________
(Maria José Palmeira)

O Presidente do CP
_____________
(Manuel Mourão)

9. Foi validada a decisão do Conselho de Turma – 12º A.
Foi validada a decisão do Conselho de Turma – 11º C/D.

A Secretária
__________________
(Maria José Palmeira)

O Presidente do CP
_____________
(Manuel Mourão)

