_____________________________________________________________________________

Conselho Pedagógico de 10 de setembro de 2014
Minuta da ata número 13
---- Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, pelas nove horas
horas, na sala de
reuniões, reuniu o Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, sob a presidência
de António Pinto para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------Abertura do ano letivo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plano Anual de Atividades;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exames de Cambridge;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relatório
Relatório do projeto educativo TEIP;------------------------------------------------------------------------TEIP;---------------------------------------------------------------------------- Metas do novo projeto TEIP;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alteração ao Regulamento dos Cursos Profissionais.--------------------------------------------------Profissionais.------------------------------------------------------ Estiveram presentes todos os professores que compõe este Conselho.----------------------------Conselho.--------------------------------Foi
Foi lida e aprovada ata número doze.---------------------------------------------------------------------doze.
--------------------------------------------------- Foram prestadas as seguintes informações: Os pedidos de recondução dos professores de
Educação Especial não foram deferidos. Foi colocado um professor da Educação Especial, três do
grupo 110, dois do grupo
upo 300, quatro do grupo 530 e um professor de cada um dos seguintes
grupos: 200, 230,240,910,330,410,420,430,500
,240,910,330,410,420,430,500 e 510.-----------------------------------------------------510.---------------------------------------------------------Os
Os técnicos da Equipa Multidisciplinar ainda não foram colocados e ainda não foi colocado
nenhum funcionário ao abrigo do Contrato de Emprego Inserção.---------------------------------------Inserção.-------------------------------------------As
As salas de aulas foram dotadas com quatro videoprojectores.---------------------------------------videoprojectores.-------------------------------------------Os
Os professores discutiram formas comuns de atuação relativamente à indisciplina nas áreas
disciplinares.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O diretor apelou aos professores para que estejam atentos às situações de aabsentismo e
abandono nos cursos profissionais e apelou ainda a que se faça uma reflexão aprofundada sobre o
sucesso educativo dos nossos alunos.-------------------------------------------------------------------------alunos.-----------------------------------------------------------------------------A
A abertura do ano letivo está marcada
marcada para o dia doze de setembro com a apresentação dos
alunos e dos professores, não obstante a existência de condicionantes referentes à falta de
colocação de alguns professores e de funcionários. As atividades letivas iniciam-se
iniciam se no dia quinze de
setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram
Foram aprovados por unanimidade os critérios gerais de avaliação.--------------------------------avaliação.------------------------------------ Decidiu-se
se que haverá harmonização de procedimentos na elaboração do Plano Anual de
Atividades. Os Coordenadores de Departamento devem enviar
enviar para o Coordenador do PAA até ao
final da primeira semana de outubro a planificação das visitas de estudo para que posteriormente
se faça um estudo de forma
orma a agregar ou eliminar visitas de estudo entre os diferentes grupos
disciplinares. Esta análise será efetuada pelo Diretor em conjunto com os Coordenadores de
Departamento e com o Coordenador dos Diretores de turma.-----------------------------------------turma.---------------------------------------------------

_____________________________________________________________________________
----Foi
Foi aprovado por unanimidade a criação de um projeto de um Centro de preparação de exames
Cambridge.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentado o relatório TEIP que foi enviado para a DGE e foram dadas a conhecer as metas
do Projeto Educativo TEIP para o ano letivo de 2014/2015.----------------------------------------------2014/2015.--------------------------------------------------Foi
Foi aprovada por unanimidade a alteração do ponto 1 do artº29 ao Regulamento dos Cursos
Profissionais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finda a ordem de trabalhos, concluídas as intervenções e nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente Minuta de Ata.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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