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Convocatória   

 

Agrupamento de Escolas de Valbom 
Sede: Escola Secundária de Valbom 
Ano letivo 2018/2019 

 Ordem de serviço n.º 2 
Ano letivo 2018/2019 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

Convocam-se todos os elementos do Conselho Pedagógico (CP) do Agrupamento de Escolas de Valbom para 

uma reunião ordinária a levar a efeito no dia 07 de setembro de 2018, pelas 09.30 horas, na Biblioteca da 

Escola Secundária de Valbom, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Apreciação, discussão e aprovação da ata da reunião anterior.  

2. Organização da abertura do ano letivo 2018/2019 

2.1.  Constituição de turmas 

2.2.  Crédito horário 

2.3.  Assessorias/apoios 

2.4.  Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo 

2.5.  Oferta Complementar e coadjuvações 

2.6.  Oficinas pedagógicas 

3. Aprovação de turmas com um número superior ao estabelecido, conforme ponto 5, do art.º 7.º do 

Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho.  

4. Ocupação dos tempos escolares dos alunos 

5. Discussão e aprovação dos critérios de avaliação dos alunos para 2018/2019. 

6. Apreciação, discussão e aprovação dos critérios a aplicar na constituição dos quadros de distinção e 

valorização dos alunos. 

7. Emissão de parecer sobre os critérios gerais para a distribuição de serviço e elaboração de horários para o 

ano letivo 2018/2019. 

8. Organização do trabalho ao nível de Departamento/Grupo e equipas pedagógicas dos anos iniciais de ciclo 

para elaboração de planificações disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. 

9. Dia do Diploma 

9.1.  Definição do dia 

9.2.  Definição da organização 

9.3.  Constituição da equipa organizadora 

10. Planos Anual e Plurianual de Atividades 

10.1.  Ponto da situação do relatório de execução final de 2016/2017 

10.2.  Apresentação de novas propostas 

11. Apresentação, discussão e aprovação do regulamento do Curso de Educação e Formação. 

12. Outros assuntos  

 

 

Agrupamento de Escolas de Valbom, 03 de setembro de 2018 

A Diretora, 

____________________________ 

(Ana Barbosa) 


