CONSELHO PEDAGÓGICO de 29/04/2015
MINUTA DA ATA Nº 18
Informações:
- Os departamentos e as áreas disciplinares devem estar preparados porque, previsivelmente,
haverá uma avaliação externa no próximo ano letivo, obrigatória no processo de municipalização;
municipalização
oss documentos a analisar serão os dos anos letivos anteriores e, especialmente
especialmente os deste ano;
- Foi aprovada a conta de gerência pelo Conselho Geral e pelo Conselho Administrativo;
- Realizar-se-ão
ão os campeonatos nacionais de desporto escolar e a concentração nacional do
primeiro ciclo na cidade de Famalicão, com a participação desta escola;
- O documento que estabelece critérios de avaliação de desempenho está aberto a reavaliação e
a propostas
tas de alteração, desde que sejam apresentadas pelos coordenadores de departamento
e/ou área disciplinar, que são os avaliadores deste processo;
- Foram aprovados por unanimidade dois votos de louvor propostos pelo Presidente do CP: ao
grupo de natação da escola, orientado pela professora Paula Cristina Passos Rocha, pela sua
honrosa participação no campeonato do mundo, na Polónia, depois de terem vencido o
campeonato nacional e aos alunos do curso profissional Técnico de Restauração, pelo trabalho
realizado
o nas eleições da CONFAP
Ordem de Trabalhos:
Ponto um:: Avaliação do 2º período:
período a equipa de avaliação do Sucesso Académico apresentou o
relatório dos resultados
tados referente à avaliação do 2º
2 período na Área 5 – Resultados (Subárea 5.1
– Sucesso Académico); as recomendações deverão ser analisadas em sede de áreas
disciplinares;; de igual forma, devem ser objeto de reflexão e análise os resultados escolares dos
cursos profissionais.
Ponto dois: Foram aprovadas as Informações-Provas
Informações Provas de Equivalência à Frequência
Frequênci elaboradas
pelas áreas disciplinares.
Ponto três: Aprovação de uma visita de estudo ao Porto, para o dia seis de maio, com a turma
807; de acordo com o decidido anteriormente em sede deste órgão, de que não se realizariam
atividades no terceiro período, ensino regular, para não destabilizar o ambiente propício ao estudo
e à preparação para os exames nacionais, a visita de estudo ao Porto, no âmbito da disciplina de
Geografia A, com a turma 1206, não foi aprovada.
aprovada
E nada mais havendo a tratar, deu-se
deu
por terminada a reunião.
O Presidente do Conselho Pedagógico:
Pedagógico António Pinto
A Secretária: Isabel Costa
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