
GOVERNO DE I MJNISTtR'ODAEDUCAÇÃOPORTUGAL Ec,ENClA

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA CRUZ DA TRAPA -160465
CONTRIBUINTE N.o 600 080 102

Eiras - Av. S. Mamede do Baroso. n.o 112 - 3660-255 Santa Cruz da T rapa - TEL.: 232 700 050 - FAX.: 232 798 441 - E-Mail: ebisantacruztrapa@gmail.com

PARECER

CONSELHO PEDAGÓGICO
Reunião n.o 6

17/04/2013

(... ) foi feita a leitura e análise de cada ponto do relatório da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, da qual

resulta o seguinte parecer deste órgão:

"Na sequência do relatório com as conclusões enviado a este agrupamento de escolas pela

equipa da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, no âmbito do "Programa de Acompanhamento

Educação Especial respostas educativas", o conselho pedagógico congratula-se com os aspetos

positivos mencionados e, de uma forma global, concorda com as apreciações aí referidas

relativamente aos aspetos a melhorar pelo que tudo fará para os colocar em prática.

No entanto, existem dois aspetos "Especificação das adequações curriculares individuais e da

adequação no processo de avaliação" e "Avaliação no relatório circunstanciado da necessidade

de se proceder ou não à alteração do programa educativo individual" que não merecem a nossa

concordância, por entender este órgão que estes procedimentos já são levados a cabo no

agrupamento. Em ambos os casos, Programas Educativos Individuais dos alunos com

necessidades educativas especiais e relatórios circunstanciados, os documentos foram

analisados e aprovados neste órgão, sendo que as recomendações que a IGEC faz como

aspetos a melhorar estão bem definidas nesses documentos. Este, aliás, é um procedimento

existente no agrupamento e que, de alguma forma, antecede a obrigatoriedade de produção dos

relatórios circunstanciados com a inerente inscrição do conteúdo em apreço, sendo um

procedimento levado a cabo desde data anterior à publicação da legislação que regulamenta

atualmente a Educação Especial."

o conselho pedagógico é da opinião que o conteúdo da presente exposição deverá ser enviado à Inspeção-

Geral da Educação do Centro e publicado na página da escola, junto com o devido relatório.

Santa Cruz da Trapa, 16 de maio de 2013


