
 
 

Conselho Pedagógico 

 

Ano Letivo 2017/2018  2ª Reunião 26/09/2017 

 

 Síntese  

 

Ordem de Trabalhos:  

1. Informações; 

2.  Grupos de Trabalho; 

3. Raiz do Conhecimento e Apoios; 

4. Flexibilização Curricular: critérios de avaliação do 5.º ano; 

5. Alteração dos critérios de avaliação de Português do 3.º ciclo e do Ensino Secundário; 

6. Provas de aferição de 2016/2017: resultados de escola. 

 

 

1. Informações 

- toda a documentação dos grupos e dos departamentos deve ser enviada para o endereço 

criado para o efeito (emidionavarro60@gmail.com), cuja recepção é responsabilidade da 

professora Virgínia Mousaco; 

- foram apresentadas pelo Departamento de Formação as propostas de formação para 

2017/2018. Tem como base o plano de 2016/2017, nomeadamente as acções que não se 

puderam concretizar, e as propostas apresentadas após consulta aos grupos disciplinares. 

Toda a informação e esclarecimento de dúvidas sobre formação está a cargo da colega Ana 

Bela Figueiredo; 

- após decisão tomada no final de 2016/2017, o director do agrupamento deixou de ter 

gabinete próprio na Escola Básica D. António da Costa. 

- procedeu-se ao alargamento de poderes de Francisco Silva, coordenador da EDAC, no que 

respeita à actividade do grupo 910, Educação Especial. Passam a ser responsáveis por este 

grupo o director, António Neves, a coordenadora de grupo, Amélia Pereira, a adjunta do 1.º 

ciclo, Ana Torres, e Francisco Silva; 

- estão em consecução no agrupamento sete projectos Erasmus +, dois que vêm do ano lectivo 

anterior e cinco novos aprovados. Esperam validação outros dois projetos. 
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 2. Grupos de Trabalho 

a direcção está a proceder já à criação dos grupos de trabalho para as actividades de final de 

ano, com a intenção de fasear parte do trabalho de fim de ano ao longo do ano lectivo. 

 

3. Raiz do Conhecimento e Apoios. 

 A Raiz do Conhecimento e os apoios para o 3.º ciclo e para o Secundário terão início no 

dia 9 de Outubro. Realizar-se-á no dia 3 desse mês uma reunião com os professores que, pela 

primeira vez, integram estes projectos. 

 

4. Flexibilização Curricular: critérios de avaliação do 5.º ano. 

 Foram aprovados os critérios de avaliação do 5.º ano, inserido na Flexibilização 

Curricular. 

 

5. Alteração dos critérios de avaliação de Português do 3.º ciclo e do Ensino 

Secundário. 

 Foram aprovadas as alterações aos critérios de avaliação de Português (3.º ciclo e 

Ensino Secundário). 

 

6. Provas de aferição de 2016/2017: resultados de escola. 

Foram apresentados os Resultados de Escola das Provas de Aferição (REPA). 

 

Almada, 26 de Setembro de 2017 

  

O secretário 

 

Luís Maia 


