ANEXOS
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ANEXO I -Grelha de Proposta de Atividades- modelo 01PAA
TEMA:
Objetivos Gerais

Data

Atividades

Objetivos

Organizadores

Áreas de intervenção Orçamento
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ANEXO II – Avaliação de Atividades pelos Alunos – Modelo 02PAA
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ANEXO III – Avaliação de Atividades por Encarregados de Educação – Modelo 03PAA
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ANEXO IV – Avaliação de Atividades por pessoal docente e não docente – Modelo
04PAA

70 | P á g i n a

ANEXO V – Relatório de Avaliação de Atividades: Organizador – Modelo 05PAA
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ANEXO VI – Relatório de Avaliação de Projetos/Clubes/Programas - Modelo 06PAA
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CRONOGRAMAS
CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DO CONSELHO GERAL5
1º PERÍODO

OUTUBRO (2.ª semana)
Aprovação do plano anual de atividades.

2º PERÍODO

FEVEREIRO (2.ª semana)
Apreciação do relatório periódico de execução do plano anual de atividades.
Aprovação do relatório de contas de gerência.

3º PERÍODO

MAIO (2.ª semana)
Apreciação do relatório periódico de execução do plano anual de atividades.
Aprovação do mapa de férias da diretora.
JULHO (2.ª semana)
Apreciação do relatório de autoavaliação.
Aprovação do relatório final de execução do plano anual de atividades.
Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento.
Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pela diretora,
das atividades no domínio da ação social escolar.
Definição dos critérios para a participação da escola em atividades
pedagógicas, científicas, culturais e desportivas.
Emissão de parecer sobre os critérios de organização dos horários.
Acompanhamento e avaliação da execução do projeto educativo.

5

Os trabalhos deste órgão encontram-se suspensos até eleição dos seus representantes.

80 | P á g i n a

CRONOGRAMA REUNIÕES DO CONSELHO PEDAGÓGICO
1.º PERÍODO

SETEMBRO
Apreciação de linhas orientadoras do ano letivo.
Aprovação dos critérios de avaliação.
Outros Assuntos.
OUTUBRO
Análise e apreciação dos resultados da avaliação diagnóstica.
Emissão de Parecer sobre o plano anual de atividades.
Outros Assuntos.
NOVEMBRO
Preparação da avaliação do final do 1º período.
Outros Assuntos.
DEZEMBRO
Aprovação dos programas educativos individuais dos alunos do ensino especial.
Outros Assuntos.

2.º PERÍODO

JANEIRO
Reflexão sobre os resultados da avaliação do 1º período.
Apreciação dos relatórios de atividades do 1º período.
Outros Assuntos.
FEVEREIRO
Outros Assuntos.
MARÇO
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Preparação da avaliação do final do 2º período.
ABRIL
Reflexão sobre os resultados da avaliação do 2º período.
Apreciação dos relatórios de atividades do 2º período.
Preparação dos Exames e Provas Finais.
Outros Assuntos.
3.º PERÍODO

MAIO
Preparação da avaliação do final do 3º período.
JUNHO
Apreciação dos relatórios finais de atividades/ de execução do Plano de
melhoria/ de execução do plano de ação do projeto educativo/de autoavaliação
JULHO
Análise dos Resultados finais da avaliação dos alunos.
Apreciação de Propostas para o PAA.
Emissão de Parecer sobre as turmas constituídas para o ano letivo seguinte.
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CRONOGRAMA DO OBSERVATÓRIO DA QUALIDADE 6
1.º PERÍODO

SETEMBRO
Definição das linhas orientadoras do trabalho para o ano letivo em curso.

2.º PERÍODO

DEZEMBRO
Discussão e aprovação das propostas da equipa de autoavaliação e das ações do
plano de melhoria.

3.º PERÍODO

JULHO
Balanço da implementação das ações do processo de autoavaliação e do plano de
melhoria.
Impacto do processo de autoavaliação sobre o desempenho global do
agrupamento.
Apreciação do trabalho efetuado ao longo do ano letivo.

6

Os trabalhos do Observatório de Qualidade encontram-se suspensos até eleição dos representantes do
Conselho Geral.
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CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA
1.º
PERÍODO

SETEMBRO (1ª semana)
Informações.
Orientações para os diretores de turma.
DEZEMBRO (1ª semana)
Informações.

2.º
PERÍODO

Preparação das reuniões de avaliação do 1º período.
MARÇO/ABRIL
Informações.

3.º
PERÍODO

Preparação das reuniões de avaliação do 2º período.
MAIO
Informações.
Preparação das reuniões de avaliação do 3º período.
Procedimentos a observar no final do ano letivo.

84 | P á g i n a

CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS DE TURMA
1.º
PERÍODO

SETEMBRO (1.ª semana)
Apresentação dos Professores da equipa Educativa.
Início da elaboração do plano de atividades da turma (PAT).
Propostas para a realização de visitas de estudo.
Preenchimento da grelha relativa às aulas previstas e dadas.
Marcação de testes para o primeiro período.
NOVEMBRO
Análise do aproveitamento e comportamento dos alunos.
Articulação curricular.
Continuação da elaboração do plano de atividades da turma (PAT).
DEZEMBRO
Reuniões de avaliação do 1.º período:
Validação das classificações (com base nos critérios de avaliação aprovados em
Conselho Pedagógico de dez de setembro de dois mil e quinze) e das faltas
previamente lançadas na pauta e nos restantes documentos.
Análise do processo ensino/aprendizagem face aos resultados globais da
avaliação/estatística do primeiro período.
Elaboração de Planos Individuais de Acompanhamento Pedagógico.
Avaliação/aplicação das medidas de promoção do sucesso.
Balanço do cumprimento das planificações/atividades do primeiro período.
Elaboração do calendário de testes para o segundo período.

2.º

FEVEREIRO
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PERÍODO

Análise do aproveitamento e comportamento dos alunos.
Elaboração do plano de atividades da turma (PAT).
Ajustamento de medidas de promoção do sucesso educativo.
MARÇO/ABRIL
Reuniões de avaliação do 2.º período:
Validação das classificações (com base nos critérios de avaliação aprovados em
Conselho Pedagógico de dez de setembro de dois mil e quinze) e das faltas
previamente lançadas na pauta e nos restantes documentos.
Análise do processo ensino/aprendizagem face aos resultados globais da
avaliação/estatística do segundo período.
Elaboração de Planos Individuais de Acompanhamento Pedagógico.
Avaliação/aplicação das medidas de promoção do sucesso.
Balanço do cumprimento das planificações/atividades do segundo período.
Elaboração do calendário de testes para o terceiro período.
JUNHO
Reuniões de avaliação do 3.º período:

3.º
PERÍODO

Validação das classificações (com base nos critérios de avaliação aprovados em
Conselho Pedagógico de dez de setembro de dois mil e quinze) e das faltas
previamente lançadas na pauta e nos restantes documentos.
Análise do processo ensino/aprendizagem face aos resultados globais da
avaliação/estatística do terceiro período.
Avaliação dos Planos Individuais de Acompanhamento Pedagógico.
Avaliação das medidas de promoção do sucesso.
Balanço do cumprimento das planificações/atividades.
JUNHO
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Reuniões de avaliação final do 4.º e 6.º ano:
Conclusão/avaliação do Plano de Atividades da Turma
JULHO
Reuniões de avaliação final do 9.ºano
Conclusão/avaliação do Plano de Atividades da Turma
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CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DO DEPARTAMENTODO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO
SETEMBRO
1.º PERÍODO

Organização do ano letivo.
Planificações e critérios de avaliação.
SETEMBRO
Subtema do Projeto Educativo.
Plano Anual de Atividades.
Informações do Conselho Pedagógico.
OUTUBRO
Análise dos resultados da avaliação diagnóstica.
NOVEMBRO
Avaliação Intercalar
Informações do Conselho Pedagógico
DEZEMBRO
Validação das avaliações propostas pelos Professores Titulares de Turma e análise
processo ensino/aprendizagem e comportamento de cada turma.
Validação dos Planos Individuais de Acompanhamento Pedagógico.
Balanço do cumprimento das planificações/atividades do primeiro período.
FEVEREIRO

2.º PERÍODO

Avaliação Intercalar
Informações do Conselho Pedagógico
MARÇO/ABRIL
Validação das avaliações propostas pelos Professores Titulares de Turma e análise
processo ensino/aprendizagem e comportamento de cada turma.
Validação dos Planos Individuais de Acompanhamento Pedagógico.
Balanço do cumprimento das planificações/atividades do primeiro período.
MAIO

3.º PERÍODO

Informações do Conselho Pedagógico
JUNHO
Validação das avaliações propostas por cada Professor Titular de Turma do quarto a
de escolaridade.
JUNHO
Validação das avaliações propostas pelos Professores Titulares de Turma e análise
processo ensino/aprendizagem e comportamento de cada turma.
Validação dos Planos Individuais de Acompanhamento Pedagógico.
Balanço do cumprimento das planificações/atividades do primeiro período.
JULHO
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Avaliação do Grupo do Pré-Escolar da EB1/JI de São Roque.
CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DO DEPARTAMENTO 2.º e 3.º CICLOS
1.º PERÍODO

2.º PERÍODO

SETEMBRO

Organização do ano letivo.
Planificações e critérios de avaliação.
Plano Anual de Atividades.

OUTUBRO

Informações do Conselho Pedagógico

NOVEMBRO

Avaliação Intercalar
Informações do Conselho Pedagógico

DEZEMBRO

Balanço
do
cumprimento
planificações/atividades do 1.º período.
Avaliação de atividades

FEVEREIRO

Avaliação Intercalar
Informações do Conselho Pedagógico

MARÇO/ABRIL Balanço
do
cumprimento
planificações/atividades do 2.º período.
3.º PERÍODO

MAIO

Informações do Conselho Pedagógico

JUNHO

Balanço
do
cumprimento
planificações/atividades do ano letivo

JULHO

Balanço final do ano letivo.

das

das

das
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CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
JANEIRO

Análise e conferência dos mapas da contabilidade da
Escola e ASE.
Aprovação Conta de Gerência do ASE/Escola.
Aprovação Projeto Orçamento.
Outros assuntos.

FEVEREIRO

Análise e conferência dos mapas da contabilidade da
Escola e ASE.
Outros assuntos.

MARÇO

Análise e conferência dos mapas da contabilidade da
Escola e ASE.
Outros assuntos.

ABRIL

Análise e conferência dos mapas da contabilidade da
Escola e ASE.
Outros assuntos.

MAIO

Análise e conferência dos mapas da contabilidade da
Escola e ASE.
Outros assuntos.

JUNHO

Análise e conferência dos mapas da contabilidade da
Escola e ASE.
Outros assuntos.

JULHO

Análise e conferência dos mapas da contabilidade da
Escola e ASE.
Abertura do concurso para o transporte do D.I.
Outros assuntos.

AGOSTO

Análise e conferência dos mapas da contabilidade da
Escola e ASE.
Outros assuntos.

SETEMBRO

Análise e conferência dos mapas da contabilidade da
Escola e ASE.
Outros assuntos.

OUTUBRO

Análise e conferência dos mapas da contabilidade da
Escola e ASE.
Abertura do concurso do Acordo de Quadro para o
licenciamento do software para a administração
escolar.
Outros assuntos.

NOVEMBRO

Análise e conferência dos mapas da contabilidade da
Escola e ASE.
Abertura do concurso Bufete e Leite Escolar
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Outros assuntos.
DEZEMBRO

Análise e conferência dos mapas da contabilidade da
Escola e ASE.
Outros assuntos.
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CRONOGRAMA GERAL DE REUNIÕES
MÊS

SEMANA

REUNIÃO

SETEMBRO

1ª

CP/CDT/OQ

2ª

DEP

3ª

SUB

4ª
OUTUBRO

1ª
2ª

CP/DEP/CG

3ª

SUB

4ª
NOVEMBRO

1ª
2ª

CP/DEP

3ª

SUB

4ª
DEZEMBRO

1ª

CP/CDT

2ª

DEP

3ª

SUB

4ª
JANEIRO

FEVEREIRO

1ª
2ª

CP/OQ

3ª

DEP

4ª

SUB

1ª

CP

2ª

DEP/CG

3ª

SUB

4ª
MARÇO

1ª

CP/CDT

2ª

DEP

3ª

SUB

4ª
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ABRIL

1ª

CP

2ª

DEP

3ª

SUB

4ª
MAIO

1ª

CP/CDT

2ª

DEP/CG

3ª

SUB

4ª
JUNHO

1ª

CP

2ª

DEP

3ª

SUB

4ª
JULHO

1ª

CP/OQ

2ª

DEP/CG

Siglas:
CG – Conselho Geral
CP – Conselho Pedagógico
OQ – Observatório da Qualidade
DEP – Departamento
SUB – Subdepartamento
CDT – Conselho de Diretores de Turma

Aprovado em reunião do conselho pedagógico de 11 de Outubro de 2017
A Presidente do Conselho Pedagógico
____________________________________________
(Manuela de Jesus Torres Ferreira)
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