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Reunião Plenária do Conselho Pedagógico - 26/10/2016 

 
 

Minuta da ata 
 
 Ordem de Trabalhos 

Ponto um: Tomada de posse do Coordenador das Formações Profissionalmente Qualificantes (prof. Filipe 
Fino); 
 
Ponto dois: Apresentação (pelo Sr. Diretor) e aprovação do regimento das AEC; 
 
Ponto três: Apresentação (por parte dos Coordenadores de Departamento) e aprovação dos critérios de 
avaliação das seguintes disciplinas:  
 
Ponto quatro: Apresentação (por parte dos coordenadores de Departamento) e aprovação da matriz 
curricular e critérios de avaliação das seguintes áreas: Literacia Digital e Cidadania (1º ciclo); Oficina da 
Matemática (5º, 6º e 7º anos); - Currículo dos alunos abrangidos pela Portaria 201-C/2015; 
 
Ponto cinco - Apresentação (por parte da coordenadora responsável pelo PAA) da execução do Plano Anual 
de Atividades do ano escolar 2015-2016 e pronunciamento sobre a mesma; 
 
Ponto seis: Apresentação  (por parte da coordenadora responsável pelo PAA)  do Plano Anual de Atividades 
para o ano letivo 2016-2017 e emissão de parecer sobre este documento. 
 

 

 

 

Deliberações  

 

- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da reunião de 12 de outubro de 2016; 

-Foi decidido, por unanimidade, que o Conselho Pedagógico, previsto para o dia 16 de novembro 

de 2016, será adiado para o dia 17 de novembro de 2016; 

- Foi aprovado, por unanimidade, o regimento das AEC, apresentado pelo Sr. Diretor;  

- Foram aprovados, por unanimidade, os critérios de avaliação das seguintes disciplinas: Desenho 

A (10º ano); Geometria Descritiva (10º ano); História da Cultura e das Artes (10º ano); Espanhol 

(10º ano); Francês (10º ano); Geografia C (12º ano);  

- Foram aprovadas, por unanimidade, as matrizes curriculares e critérios de avaliação das 

seguintes áreas: Literacia Digital e Cidadania (1º ciclo); Oficina da Matemática (5º, 6º e 7º anos); - 

Currículo dos alunos abrangidos pela Portaria 201-C/2015. 

 
 


