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EExxºº  EEnnccaarrrreeggaaddoo  ddee  EEdduuccaaççããoo  

À semelhança de anos anteriores, o agrupamento vai promover uma reunião (tendo em conta o nível 
de ensino) entre os Professores Titulares de Turma | Diretores de Turma e respetivos Encarregados 
de Educação, com vista, designadamente, a:  

 Prestar informações acerca do desempenho do(a) seu(sua) educando(a). 

 Fazer um balanço ao trabalho desenvolvido ao longo do 1º período em matéria de: 
 Assiduidade; 
 Comportamento; 
 Aulas previstas e dadas; 
 Grau de cumprimento dos programas. 

 Tomar conhecimento dos registos de avaliação. 

 Tomar conhecimento de algum eventual Plano de Acompanhamento Pedagógico. 

 Outros assuntos. 

Devido ao contexto de pandemia, as avaliações serão enviadas por cada Professor Titular de 
Turma | Diretor de Turma, via e-mail, até às 17 horas do dia 23 de dezembro. 

Pelas 18:30 desse mesmo dia, realizar-se-á uma reunião, por videoconferência, entre os 
Professores Titulares de Turma | Diretores de Turma e os respetivos EEs. Os EEs devem estar 
atentos ao e-mail institucional dos seus filhos, uma vez que irá ser enviado convite para esse e-
mail para poder participar na reunião. 

Por fim, chama-se à atenção para o desfasamento que possa eventualmente existir entre o 
número de aulas previstas (calculadas no início do ano letivo) e o número de aulas dadas, em 
resultado das recentes tolerâncias de ponto decretadas pelo governo.   
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