
Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil 

Agenda e ordem de trabalhos das reuniões do Conselho Pedagógico (2017/2018) 

Agenda Ordem de trabalhos 

Setembro 
(04/09/2017) 

1. Aprovação do regimento do Conselho Pedagógico 
2. Abertura do ano letivo 
3. Critérios de avaliação e material necessário às disciplinas 
4. Plano Anual de Atividades 2016/2017 
5. Avaliação do desempenho do pessoal docente 

Setembro* 
(27/09/2017) 

* reunião 
extraordinária 

1. Plano de Ação Estratégica 
2. Parecer sobre o relatório de avaliação da Biblioteca Escolar 
3. Aprovação dos critérios de avaliação e material necessário às disciplinas 
4. Relatório de escola das provas de aferição 
5. Quadro de Mérito do ensino secundário profissional 
6. Avaliação do desempenho do pessoal docente 
7. Supervisão e acompanhamento da prática letiva 

Outubro 
(18/10/2017) 

1. Parecer sobre o PAA 2017/2018 
2. Preparação da avaliação intercalar  
3. Apoios educativos 

Novembro 
(15/11/2017) 

1. Atualização dos Programas Educativos Individuais (PEI) 
2. Ponto de situação da avaliação intercalar 
3. Supervisão colaborativa 
4. Avaliação do desempenho do pessoal docente 
5. Avaliação interna do Agrupamento 

Dezembro 
(06/12/2017) 

1. Formação do pessoal docente 
2. Preparação da avaliação final do 1 período  

Janeiro 
(31/01/2018) 

1. Apreciação dos resultados do 1º período  
2. Ponto de situação do Plano de Ação Estratégica 
3. Relatórios de avaliação intermédia das atividades desenvolvidas ao longo do 1º período1 
4. Cumprimento dos programas e planificações  
5. Supervisão e acompanhamento da prática letiva 

Fevereiro 
(21/02/2018) 

1. Relatório de avaliação intermédia sobre o cumprimento do PAA 
2. Medidas para a melhoria dos resultados escolares 

Março 
(21/03/2018) 

1. Aprovação das informações-prova final a nível de escola, de Português e Matemática, para os 
alunos com Necessidades Educativas Especiais 

2. Ponto de situação da avaliação de desempenho do pessoal docente 
3. Preparação da avaliação final do 2º período 

Abril 
(24/04/2018 – 

terça-feira) 

1. Apoios educativos e Programas Educativos Individuais 
2. Apreciação dos resultados do 2º período 
3. Aprovação das matrizes dos exames de equivalência à frequência 
4. Relatórios de avaliação intermédia das atividades desenvolvidas ao longo do 2º período1 
5. Cumprimento dos programas e planificações 
6. Supervisão e acompanhamento da prática letiva 
7. Atualização dos procedimentos e melhorias 
8. Plano de ação estratégica 

                                                           
1  Entrega dos relatórios das várias coordenações (coordenadores de departamento e de estabelecimento, 
coordenadores dos DT/de ciclo, biblioteca escolar, projetos, coordenador dos profissionais, coordenador dos SEAE, 
…).   
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Maio  
(30/05/2018) 

1. Preparação da avaliação final do 3º período 
2. Avaliação do desempenho do pessoal docente 
3. Aprovação dos manuais escolares 

Junho 
(27/06/2018) 

1. Avaliação dos resultados do Plano de Ação Estratégica 
2. Oferta educativa e matrículas 
3. Planificação das atividades de enriquecimento curricular para 2017/2018 
4. Princípios orientadores da organização do ano letivo  
5. Aprovação dos relatórios circunstanciados – Educação Especial 
6. Aprovação de Programa Educativo Individual (PEI) 
7. Relatórios das atividades desenvolvidas ao longo do 3º período 1 
8. Avaliação do desempenho do pessoal docente 

Julho 
(11/07/2018) 

1. Apreciação dos resultados do 3º período  
2. Avaliação do plano de formação do Agrupamento 
3. Parecer sobre o relatório de avaliação final do Plano Anual de Atividades 
4. Prémios de Mérito e de Valor 
5. Avaliação do desempenho do pessoal docente 
6. Aprovação de relatórios circunstanciados e PEI 
7. Avaliação interna do Agrupamento 

 
 


