Minuta da Reunião do Conselho Pedagógico – 07/04/2021
Ordem de Trabalhos:
Ponto 1 - Provas e Exames Nacionais – procedimentos;
Ponto 2 - Relatório Semestral de Avaliação do Projeto Educativo - eventuais alterações
(apresentação pela conselheira Teresa Fonseca);
Ponto 3 - Apresentação dos resultados dos inquéritos sobre os critérios de avaliação,
aplicados aos alunos (apresentação pela conselheira Teresa Fonseca);
Ponto 4 - Apresentação dos resultados dos inquéritos, aos alunos e encarregados de
educação, sobre a E@D (apresentação pelo Diretor);
Ponto 5 - Balanço das atitudes, aprendizagens e competências dos alunos
(apresentação pela Coordenadora do Departamento da Educação Pré-Escolar;
Coordenadora do Departamento do 1º ciclo; Coordenadoras de Ano dos DT,
Coordenadora da EMAEI; Coordenadora do SPO);
Ponto 6 - Regresso ao ensino presencial - como reforçar/consolidar as aprendizagens
dos alunos?
Ponto 7 - Apresentação da Revisão dos Relatórios Técnico Pedagógicos de três alunos

Deliberações:
- Foi aprovada a ata da reunião de Conselho Pedagógico realizada no dia 24 de
fevereiro de 2021.
Ponto 1 – O Conselho Pedagógico tomou conhecimento dos procedimentos relativos
às Provas e Exames Nacionais.
Ponto 2 – Foram validadas as alterações efetuadas

no

Relatório Semestral de

Avaliação do Projeto Educativo.
Ponto 3 – Foi dado conhecimento dos resultados dos inquéritos aplicados aos alunos
sobre os critérios de avaliação.
Ponto 4 - Foram apresentados os resultados dos inquéritos, aplicados aos alunos e
encarregados de educação, sobre a E@D.
Ponto 5 – Foram apresentados os balanços das atitudes, aprendizagens e
competências dos alunos pelas respetivos(as) Coordenadores(as).

Ponto 6 - Refletiu-se sobre a questão - Regresso ao ensino presencial - como
reforçar/consolidar as aprendizagens dos alunos? Foi decidido que a reflexão sobre
este tema deve ser alargada a todos os departamentos curriculares.
Ponto 7- Foram aprovadas, por unanimidade, as Revisões dos Relatórios Técnico
Pedagógicos de três alunos.
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