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Ano Letivo 2011/2012 

 

Departamento de Educação Pré-Escolar 

 

Reuniões de avaliação do 1º Período 

 

  

Dias Atividades 

21 de dez. 

(4ªfeira) 

 

9:30h – Avaliação nos Estabelecimentos de Ensino  

 

22 de dez. 

(5ªfeira) 

9:30h- Reunião de Departamento 

 

15h:30- Reunião de Articulação (Educadoras e Docentes do 1ºano) 

23 de dez. 

(6º feira) 

 

9:30h - Avaliação nos Estabelecimentos de Ensino 

 

  

 Procedimentos a ter em consideração, no final do 1º Período: 

 

 Cada estabelecimento de ensino elaborará um Relatório das Atividades de Apoio à Família, fazendo 

um balanço do seu funcionamento no 1.º Período. Deverá ser entregue na Direção até ao dia 23.de 

dezembro. 

 

 Entregar as Propostas de Intervenção, devidamente assinadas pela Educadora, na reunião de 

avaliação do 1.º Período, para ser presente ao Departamento.  

 

 Deverão ser entregues na Direção, até ao dia 23 de dezembro: 

- Os mapas do leite escolar;  

 

 

 

 

  

 

 

Para as reuniões de avaliação em sede de coordenação, no final de cada período, cada docente deve 

trazer: 

 

1- A Ata de avaliação do grupo/ turma (cuja cópia deve constar no PCT); 

2- Uma síntese da avaliação global do grupo/ turma em suporte informático (Pen); 

 

NOTA: 

 Letra Arial 12; 

 Espaçamento 1.5; 

 Os nomes dos docentes, estabelecimentos de ensino e alunos devem estar a negrito; 

 Todos os intervenientes devem rubricar no canto superior direito, todas as folhas da ata 

ou outros documentos em anexo, à excepção da última folha, que requer assinatura no 

fim 
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1- A Ata de avaliação do grupo / turma relativa ao 1º Período, deve obedecer aos seguintes critérios: 

 Identificação dos docentes (titular / apoio) / Estabelecimento de Ensino; 

 Avaliação do grupo; (caracterização do grupo, avaliação geral do grupo nas diversas 

áreas, avaliação do PAAE.) 

 Alunos com NEE-nome, idade, alíneas, razões que justificam a elaboração do PEI; 

 Propostas de Intervenção nome, idade, áreas, justificação/ data da sua 

implementação. 

Outros casos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

2- A síntese da Avaliação global do grupo/ turma que consta da Ata de Coordenação, deve 

obedecer aos seguintes critérios: 

 Avaliação global do grupo/ turma -nº de alunos por idade, comportamento, áreas onde se 

sentem maiores dificuldades (não mencionando nenhum aluno); 

 Proposta de Intervenção – nome, idade, áreas, data da sua implementação  

 Alunos com NEE- nome, idade. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3- A Ata de Coordenação relativa à avaliação do 1º Período , deve obedecer aos seguintes pontos: 

 

 Ponto um – Avaliação; 

 Ponto dois - Avaliação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento relativamente 

ao1º período. 

 

Exemplo do ponto um: 

 

Jardim de Infância de …. 

 

A Educadora ___________________________, referiu que a sua turma é composta por.. 

Final do ponto um da ata de Coordenação: As Atas de Avaliação de Turma, passam a fazer parte 

integrante desta ata e encontram-se em anexo. 

 
 
 
 
 
 
Lourinhã, 07de novembro de 2011 

 

 

                                                                     A Coordenadora do Departamento                                           

                                                                     

 

                                                                                   Elisabete Damas  

 
 
 
  


