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Ordem de trabalhos Assuntos tratados/deliberados 

1. Informações 

 

 A reunião geral do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa realizar-se-á 

num auditório do Campus da Penha da Universidade do Algarve, a fim de 

permitir melhores condições a todos os intervenientes. 

 Já se encontram em fase de conclusão as obras de intervenção em duas 

casas-de-banho e na Biblioteca da EB 2,3 Dr. José Neves Júnior. 

 Na distribuição de serviço o Diretor procurou, sempre que possível, 

respeitar as propostas do/a Coordenador/a de Departamento e dos 

critérios aprovados em Conselho Pedagógico. Os horários dos docentes 

foram enviados no passado dia 6 de setembro, tendo então sido solicitado 

que as propostas de alterações fossem feitas em documento próprio e 

entregues nos serviços administrativos. 

 O Agrupamento irá participar no projeto “Plano Nacional do Cinema” 

destinado a alunos preferencialmente a partir dos dez anos, podendo haver 

iniciativas/atividades para alunos mais novos. A coordenadora é a 

professora Maria João Jacinto. 

 O Diretor solicitou que os projetos a que o Agrupamento se candidata 

articulem com o maior número de alunos e escolas. 

 De quatro a oito de setembro, dez alunos da Escola Secundária Pinheiro e 

Rosa viajaram até à cidade espanhola de Cáceres a fim de participarem em 

mais uma atividade de intercâmbio no âmbito do Projeto Milage. No final 

de abril a escola será anfitriã em mais um destes encontros de jovens, cerca 

de trinta, oriundos de escolas dos restantes países que participam no 

projeto, a saber, Espanha, Turquia e Noruega. 

 O Coordenador do Departamento de Matemática e Informática 

congratulou-se com a abertura de uma turma de 10º ano do curso de 

Ciências Sócio-Económicas. 

 A Coordenadora do Departamento de Português pediu um esclarecimento 

sobre a alteração dos programas de Português nos Cursos Profissionais. Os 

docentes deparam-se com alguma dificuldade em planificar os conteúdos a 

lecionar, acrescendo a isso o facto de muitos alunos já terem adquirido o 

manual antigo. O diretor irá averiguar junto das instâncias devidas. 
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2. Aprovação do Regimento 

do Conselho Pedagógico 

 Foi analisado, reformulado e aprovado o Regimento do Conselho 

Pedagógico. 

3. Aprovação dos Critérios 

de avaliação do 

Agrupamento 

 Peso a atribuir a cada um dos domínios: 

a) nos 1º, 2º e 3º ciclos o peso a atribuir ao domínio “Conhecimentos e 

Capacidades” será de 80% e ao domínio “ Atitudes e Valores” será de 

20%. 

b) no ensino secundário o peso a atribuir ao domínio “Conhecimentos e 

Capacidades” será de 90% e ao domínio “ Atitudes e Valores” será de 

10%. 

c) nas turmas PCA e PIEF o peso a atribuir ao domínio “Conhecimentos e 

Capacidades” será de 50% e ao domínio “ Atitudes e Valores” será de 

50%. 

d) nos Cursos de Educação e Formação (CEF) o peso a atribuir ao domínio 

“Conhecimentos e Capacidades” será de 60% e ao domínio “ Atitudes e 

Valores” será de 40%. 

e) nos cursos profissionais o peso a atribuir ao domínio “Conhecimentos e 

Capacidades” será de 75% e ao domínio “ Atitudes e Valores” será de 

25%. 

f) a avaliação dos alunos com Necessidades Educativas Especiais e com 

Currículo Específico Individual expressa-se numa menção qualitativa 

(Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente) e acompanha de uma 

síntese descritiva sobre a evolução do aluno. Os restantes alunos são 

avaliados de acordo com os critérios de avaliação aplicados na escola, 

tendo em conta o previsto no seu PEI. 

 O Conselho Pedagógico manifestou-se contra a continuidade de inserir os 

registos de avaliação na plataforma Inovar. 

 No cálculo da avaliação final dos alunos continua a aplicar-se a majoração. 

4. Aprovação dos critérios 

para a transição dos anos 

não terminais 

 A transição de ano nos anos não terminais de ciclo processa-se de igual 

modo à dos anos terminais. 

5. Início das atividades 

letivas para as turmas PIEF 

 As atividades letivas das turmas PIEF terão início aquando das restantes 

turmas em virtude de já se encontrar a decorrer o processo de contratação 

de duas Técnicas de Intervenção Local (TIL). 

6. Plano Anual de  O Diretor solicita brevidade na introdução das atividades na plataforma 
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Atividades disponível para o efeito. 

 Jornadas da Saúde – última semana do 2º período. 

 Intercâmbio Desporto Escolar com Escola Secundária de Mem Martins: 9 e 

10 de março (ES Mem Martins) e 27 e 28 de abril (AEPROSA). 

 Conselho Pedagógico recomenda que se evite agendar atividades para o 

mesmo dia e à sexta-feira. 

7. Aprovação de 

documentos da Educação 

Especial 

 Foram aprovadas três revisões de PEI e Relatórios Circunstanciados de 

dezassete alunos. 

8. Aprovação do calendário 

das reuniões de Conselho 

de Turma 

 Foi aprovado o calendário das reuniões de Conselho de Turma. 

9. Aprovação dos períodos 

para os simulacros 

 Os simulacros irão decorrer nas duas primeiras semanas de cada período 

letivo. 

11. Outros assuntos 

 Pré-escolar: 

a)     os documentos deste Departamento irão sofrer alterações de acordo 

com as novas orientações curriculares do Ministério da Educação. 

b)    a coordenadora manifestou a sua preocupação relativamente ao início 

das Atividades de Animação e Apoio à Família na EB1 da Lejana, pois o 

número de funcionários é diminuto (1 funcionário para 75 alunos). Esta 

preocupação estende-se à Unidade de Multideficiência do mesmo 

estabelecimento de ensino e pelo mesmo motivo. 

 As bibliotecas escolares do 1º ciclo irão estar encerradas por um período 

maior de tempo, devido ao número reduzido de docentes e funcionários 

afetos às mesmas. 

 

 

A Secretária 

Isabel Leonel 




