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Minuta do Conselho Pedagógico dos dias 1, 2 e 8 de outubro de 2019 
 
Ponto um – Validação dos critérios específicos de avaliação das disciplinas; 

Ponto dois – Tomada de conhecimento da execução do PAA de 2018/2019; 

Ponto dois ponto um – 2.1. Apresentação do relatório de execução do Plano Interno de 

Formação; 

Ponto três – Apresentação e validação do relatório de execução do projeto educativo; 

Ponto quatro –  Apresentação da proposta de PAA para o ano letivo 2019/2020; 

Ponto cinco –  Informações. 

   

Ponto prévio – Foram aprovados os critérios específicos de avaliação da disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento. 

 

Ponto um – Foram apresentados e validados os critérios específicos de avaliação: 

 do Departamento da Educação Pré-Escolar; 

 do Departamento do 1º Ciclo, com sugestões de alteração na disciplina de Educação 

Física de 4º ano; 

 do Departamento de Ciências Sociais e Humanas, com sugestões de alteração nas 

disciplinas de História e Geografia de Portugal de 6º ano, de História do 3º ciclo e de 

História A; 

 do Departamento de Línguas, excetuando-se os de Português, já validados na reunião 

anterior; 

 do Departamento de Matemática, Ciências Experimentais e Tecnologias, com sugestões 

de alteração nas disciplinas de Ciências Naturais de 7º, 8º e 9º ano e de Biologia e 

Geologia de 10º e 11º; os de TIC foram validados na reunião anterior; 

 do Departamento de Expressões, com sugestões de alteração na disciplina de Educação 

Tecnológica. 

Não foram validados, devendo voltar a este conselho para validação, os critérios específicos 

de avaliação de: 

 Matemática; 
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 Geometria Descritiva A; 

 Educação Física. 

O documento dos Critérios Gerais do Agrupamento será corrigido no que diz respeito às 

disciplinas de caráter eminentemente prático, permitindo que o peso de outros 

instrumentos que não os testes possa ultrapassar os 15%. 

Os critérios específicos de avaliação das disciplinas das componentes sociocultural e 

científica dos Cursos Profissionais serão apresentados em reunião própria pelos 

coordenadores dos respetivos departamentos. Os critérios específicos de avaliação das 

UFCD serão apresentados os próprios docentes para validação por parte deste conselho. 

 

Ponto dois e dois ponto um – Foi validado, com sugestões de melhoria, o relatório de 

execução do PAA de 2018/2019, que inclui o relatório de execução das Bibliotecas Escolares. 

Ponto dois ponto um, foi apresentado o relatório de execução do Plano Interno de 

Formação que deverá ser parte integrante do relatório de execução do PAA de 2018/2019. 

 

Ponto três – Foi apresentado o relatório de execução do projeto educativo. Assinalaram-se 

aspetos como a importância e/ou necessidade de: 

 incluir uma conclusão no documento; 

 melhorar a forma de recolher dados; 

 aplicar mais do que um instrumento ou de o aplicar a diferentes universos significativos; 

 partir sempre de indicadores de entrada para as metas a atingir, nomeadamente a média 

dos 3 últimos anos; 

 rever as metas do projeto educativo, cujas percentagens nalguns casos parecem ser 

demasiado ambiciosas tendo em conta o relatório de execução do projeto educativo. 

 

Ponto quatro – Foi analisado o resumo das propostas para o Plano Anual de Atividades para 

o ano letivo 2019/2020, tendo-se sublinhado a necessidade de rever cuidadosamente os 

vetores estratégicos do Projeto Educativo para os quais contribuem as atividades propostas, 

os indicadores de medida e instrumentos de avaliação. 

 

Ponto cinco – Não houve informações a prestar. 

 


