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CONSELHO PEDAGÓGICO 

 
ANO LETIVO 2018 / 2019                 3º REUNIÃO 25 / 09 / 2018 

 

SÍNTESE 

Ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 - Informações;-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2 – Visitas de Estudo;-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3 – Dia Europeu do Desporto Escolar;------------------------------------------------------------------- 
 
4 – Flexibilização Curricular;----------------------------------------------------------------------------- 
 
5 – Outros;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 5.1 Pessoas / Pessoas----------------------------------------------------------------------------- 
 
No primeiro ponto da ordem de trabalhos - Informações, o Presidente do Conselho 

Pedagógico, professor António Neves, prestou as seguintes informações:--------------------- 

1– O processo de recrutamento de Técnicos de Educação Especial encontra-se concluído, 

sendo o seu resultado publicado no próximo dia vinte e seis do corrente mês.----------------- 

2- O concurso para Técnicos Especializados para os horários dos Grupos de recrutamento 

530 e 540, encontra-se na sua fase final, devendo ser publicado o seu resultado no final da 

presente semana, ou seja até vinte e oito do corrente.--------------------------------------------- 

3- Encontram-se ainda por colocar os professores para um horário do Grupo 110 e um 

horário do Grupo de Inglês. Quanto às Ciências Físico-Químicas e Geografia um horário 

cada e Português dois horários, os mesmos já se encontram providos.--------------------------- 

4- Os Diretores de Turma devem atempadamente avisar os alunos beneficiários de ASE e 

que têm direito a Bolsa de Mérito, para requererem a mesma dentro dos prazos previstos.-- 

A terminar o primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Diretor e Presidente do Conselho 

Pedagógico, apelou para um maior cuidado na utilização dos computadores e projetores 

existentes  nas diferentes salas de aula, pois os mesmos encontram-se já com alguns anos 

de vida  e com tendência para se avariarem. Mais informou, que a situação financeira do  
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Agrupamento nesta altura do ano civil não é a mais desafogada, pelo que, por vezes, não 

existem verbas para fazer face às inúmeras despesas que vão surgindo.------------------------- 

No segundo ponto da ordem de trabalhos – Regulamento das Visitas de Estudo, foram 

analisados os diversos Anexos a utilizar na preparação/realização das visitas de estudo, 

propondo-se a reformulação do Anexo 4.------------------------------------------------------------- 

Deverá ainda proceder-se à reformulação de alguns pontos do atual Regulamento, por 

forma a adequá-lo à legislação/recomendações existentes.---------------------------------------- 

No terceiro ponto da ordem de trabalhos – Dia Europeu do Desporto Escolar, foi 

apresentada a programação proposta pelo Grupo de Educação Física para o referido dia, 

que decorrerá a vinte e oito de setembro. Da mesma, farão parte diversas atividades, tais 

como voleibol, basquetebol, beisebol/softebol e badmínton. A referida programação foi 

aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 

No quarto ponto da ordem de trabalhos - Flexibilização Curricular, o Conselho 

Pedagógico decidiu, que a percentagem dos currícula das diferentes disciplinas, a avocar à 

flexibilização curricular, será entre os cinco e os quinze por cento em todas as disciplinas 

de todos os ciclos de escolaridade, por forma a existir uniformidade em todo o 

Agrupamento. O limite de quinze por cento, tem como objetivo não prejudicar as 

aprendizagens das diferentes disciplinas, por forma a não ferir os conteúdos fundamentais 

das mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto cinco – Outros.-------------------------------------------------------------------------------------   

1-Pessoas / PESSOAS ( Cultura e Pensamento Crítico )--------------------------------------------

No âmbito do projeto Pessoas / PESSOAS ( Cultura e Pensamento Crítico ),o Espaço do 

Tempo, Convento da Saudação / Herdade do Freixo do Meio, leva a efeito um curso de um 

ano sob a forma de um conjunto de residências e que pretende trazer a debate, a cultura, 

a ecologia e o conhecimento, para dentro de grupos de jovens. De novembro a julho, em 

Montemor–o-Novo, quer no Convento da Saudação, quer na Herdade do Freixo Meio, 

decorrerão duas residências mensais de fim-de-semana. O projeto é aberto a jovens que 

frequentam o 11º ano e com idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos. A divulgação 

será feita através dos Diretores de Turma.----------------------------------------------------------- 
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O secretário 

 

_________________________________________ 

( Mário Pedroso ) 

 

 

 


