AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANT’IAGO
Escola Básica 2, 3 / S da Bela Vista

Reuniões de Avaliação do 1º Período

Ano Letivo 2011/2012

Sugestão da Ordem de Trabalhos (2, 3ºCiclos e Secundário):
1- Informações;
2- Análise global do comportamento, assiduidade e pontualidade da Turma;
3- Registo e análise da avaliação sumativa;
4- Elaboração/Reformulação dos Planos (Despacho Normativo Nº 50/2005);
5- Avaliação/Reformulação do Projeto Curricular de Turma.

DT

Após afixação
da
calendarização

Professores da
Turma / Alunos

Até 13 de
dezembro

Diretor(a) de Turma e
Secretário(a)

14 a 16 de
dezembro

Requisição das Fichas de Registo de Avaliação e da pauta
(formato A4) nos Serviços Administrativos

DT

a partir de 16 de
dezembro

No dia 17, 19, 20 e 21 de dezembro realizar-se-ão entre as
8:30h e as 19:30h, com a interrupção de 1 hora para almoço.
No dia 22 de dezembro apenas no período da manhã. As
reuniões têm a duração prevista de 2h.

Conselho
de Turma

17, 19, 20 e 21
de dezembro

Realizar-se-á no turno da manhã entre as 8:30h e as 12:30h e
no turno da tarde entre as 13.30h e as 17.30h.

Secções do
Conselho
Pedagógico

Verificação
de
documentos

Reuniões

Preparação das reuniões

Calendarização (2º, 3ºCiclos e Secundário):

21 e 22 de
dezembro

Redação das convocatórias para a reunião, nas cadernetas dos
delegado e subdelegado, de cada turma.
Convocatória do representante de pais e EE da Turma.
Preenchimento das propostas de níveis e menções, sínteses
descritivas das Áreas curriculares não disciplinares, avaliação
das actividades de enriquecimento curricular e avaliação dos
apoios e complementos educativos.
Preenchimento da avaliação dos Apoios e Complementos
Educativos.
Lançamento das faltas dos alunos:
- contabilizadas até 16 de dezembro nos alunos em
abandono escolar – (suporte informático)
- contabilizadas até 14 de dezembro, nos restantes alunos –
(suporte informático)
Lançamento do número de aulas dadas (suporte informático)
Lançamento das propostas de níveis, sínteses descritivas das
Áreas Curriculares não Disciplinares e avaliação das Atividades
de Enriquecimento Curricular (em suporte informático).

