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Ao abrigo do disposto no ponto 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei nº 75/08 de 22 de Abril, alterado pelo decreto-lei n.º 137/2012 de 2 de julho, convoco os membros do CONSELHO PEDAGÓGICO, 
para uma reunião ordinária a realizar no dia 5 de novembro de 2013 pelas catorze horas e 30 minutos na sala 210 da Escola-Sede com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
 

Vila Franca de Xira e Escola Secundária de Alves Redol, 1 de novembro de 2013 
 

O Presidente do Conselho Pedagógico 
 

____________________________________ 
(Prof. Teodoro de Assunção Bernardo Roque) 

Ponto n.º Assunto Deliberação 
1 Aprovação da ata da reunião n.º 1/CP, realizada no dia 24 de setembro de 2013 Aprovação 
2 Legislação síntese – no período compreendido entre 24 de setembro de 2013 e 4 de novembro de 2013 Conhecimento 
3 Informações Conhecimento 
4 Atividades de Complemento Curricular- Planificações- Ensino do Inglês e Ensino da Música Aprovação 
5 Atividades de Enriquecimento Curricular- Regulamento de Funcionamento das AEC- atualização Aprovação 
6 Atividades de Enriquecimento Curricular- modelos para a supervisão, articulação curricular e avaliação dos alunos Aprovação 
7 Educação para a Cidadania- orientações programáticas, planificações para os diferentes anos de escolaridade, critérios de avaliação específicos  Aprovação 
8 Plano curricular 1.º e 2.º ciclo- Apoio ao Estudo- planificações e critérios de avaliação específicos Aprovação 
9 Planificações e critérios de avaliação específicos das disciplinas dos cursos em funcionamento no presente ano letivo Aprovação 
10 Balanço das reuniões dos conselhos de turma realizadas no início do ano letivo Conhecimento 
11 Plano anual de atividades 2013/2014 Aprovação 
12 Regulamento dos apoios e tutorias- proposta de alteração Aprovação 
13 Funcionamento dos apoios e tutorias- aprovação dos respetivos documentos de suporte Aprovação 
14 Funcionamento das atividades e projetos- aprovação dos respetivos documentos de suporte Aprovação 
15 Orientações para a elaboração dos planos de turma para os diferentes anos de escolaridade Aprovação 
16 Avaliação dos alunos- documentos de registo Aprovação 
17 Levantamento da situação escolar dos alunos dos alunos dos cursos profissionais com módulos em atraso Conhecimento 
18 Regulamento dos cursos profissionais- proposta de alteração Aprovação 
19 Regulamento dos cursos de educação e formação- proposta de alteração Aprovação 
20 Orientações para o funcionamento das reuniões com os pais e encarregados de educação e aprovação da ordem de trabalho das reuniões Ratificação 
21 Orientações para o funcionamento dos conselhos de turma intercalares e aprovação da ordem de trabalho das reuniões Aprovação 
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