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Minuta da Ata Número Dois da Reunião Plenária dos Conselhos Pedagógicos do Agrupamento de Escolas 
Nº1 de Santiago de Cacém 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano dois mil e treze, pelas dezassete horas e trinta minutos, na sala 

B dez da Escola Secundária Manuel da Fonseca, procedeu-se à reunião plenária dos Conselhos Pedagógicos do 

Agrupamento de Escolas Nº 1 de Santiago do Cacém, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

Ponto Um: Bibliotecas Escolares; 

Ponto Dois: Aprovação das Planificações da Oferta Complementar do Primeiro Ciclo (Inglês), da área de 

Expressão Físico-Motora (Primeiro Ciclo) e Oferta Complementar do quinto ano (Formação Cívica); 

Ponto Três: Aprovação da matriz organizativa das Atividades de Enriquecimento Curricular do Primeiro Ciclo;  

Ponto Quatro: Aprovação dos Critérios de Avaliação das áreas mencionadas nos pontos dois e três. 

 

�  O Senhor Presidente da CAP propôs a introdução de um ponto prévio para informação dos presentes 

sobre os critérios de nomeação dos diretores dos cursos profissionais de Eletrónica, Informática e 

Turismo, proposta aceite por unanimidade. 

 

� Foi lida e aprovada por unanimidade ata do Conselho Pedagógico anterior. 

 
� Os docentes Sílvia Costa e Cipriano Mendes apresentaram os Relatórios de Avaliação das Bibliotecas 

Escolares das escolas Básica Frei André da Veiga e Secundária Manuel da Fonseca, os quais foram 

aprovados por unanimidade. 

 
� Os docentes Delfina Ribeiro, João Barros e Carla Mascarenhas apresentaram as respetivas propostas de 

planificação das Ofertas Complementares de Escola, tendo todas elas sido aprovadas por unanimidade. 

 
�  O Senhor Presidente da CAP apresentou a matriz organizativa das Atividades de Enriquecimento 

Curricular do Primeiro Ciclo que foi aprovada por unanimidade. 

 
� A abordagem do quarto ponto da Ordem de Trabalhos realizar-se-á numa futura reunião do Conselho 

Pedagógico. 

 

   Ao encerrar a reunião foi lida e aprovada a presente minuta.  

Visto em _____/_____/______ 

          A Secretária            O Presidente da CAP 

 ______________________                ________________________ 


