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ATA DE CONSELHO DE TURMA DE  

AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA –  

 º Período Letivo 

 

 

 

Aos       dias do mês de       de dois mil e      , pelas       horas e  , sob a presidência de      , 

reuniu-se o Conselho de Turma indicado, com a presença dos seguintes elementos: 

  

º Ciclo  
 

Ano Letivo 2017/2018 
 

 ª Reunião  
 

 º Ano Turma:   
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Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um - Apreciação global do conjunto dos alunos da turma em relação ao parâmetro 

COMPORTAMENTO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois - Análise individual de eventuais casos problema em relação a cada um dos parâmetros 

abaixo mencionados e registo da decisão do Conselho de Turma sobre as medidas já tomadas e do 

resultado da sua aplicação:---------------------------------------------------------------------------------------------------   

a) COMPORTAMENTO-------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) ASSIDUIDADE, PONTUALIDADE e FALTAS DE MATERIAL-------------------------------------------- 

Ponto três - Análise individual de todos os alunos da turma relativamente ao seu APROVEITAMENTO. 

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

Ponto quatro - Análise das propostas de nível de cada um dos professores e menção expressa da sua 

ratificação pelo Conselho de Docentes/Conselho de Turma, bem como o registo das alterações 

efetuadas, quer resultem de decisão do Conselho de Docentes/Conselho de Turma, quer sejam da 

iniciativa do próprio professor e respetiva fundamentação.---------------------------------------------------------- 

Ponto cinco - Relatório sobre o desenvolvimento do Plano de Atividades da Turma (PAT)---------------- 

a) Descrição das atividades realizadas.----------------------------------------------------------------------------------- 

b) Avaliação global efetuada pelo Conselho.-----------------------------------------------------------------------------  

c) Registo das alterações ao PAT.------------------------------------------------------------------------------------------   

Ponto seis - Registo de ocorrências e/ou situações anómalas relacionadas com o funcionamento do 

Conselho de Docentes/Conselho de Turma.----------------------------------------------------------------------------- 

a) Não atribuição de avaliação a algum aluno ou dispensa de avaliação em alguma disciplina (deve ser 

feita menção expressa da ratificação prévia dessa situação pelo Conselho Pedagógico).--------- 

b) Ausência de professores (se a reunião se realizar, deve registar-se que os professores em falta 

entregaram previamente todos os elementos de avaliação. Ver no regulamento, “Outros 

procedimentos – ausência de professores”).------------------------------------------------------------------------- 

c) Excesso de faltas (devem ser indicados os alunos nesta situação e registada em ata a 

fundamentação da respetiva retenção no ano de escolaridade. A fundamentação deve referir a 

comunicação das faltas e a convocatória dos pais e encarregados de educação em cumprimento, 

respetivamente, do n.º 3 do artigo 17.º e do n.º 3 do artigo 18.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, 

a implementação das atividades de recuperação da aprendizagem previstas no artigo 20.º da Lei 

51/2012 e no artigo 158.º do RIA).----------------------------------------------------------------------- 

d) Outras situações consideradas relevantes.--------------------------------------------------------------------------- 
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Ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto um - Apreciação global do conjunto dos alunos da turma em relação ao parâmetro 

COMPORTAMENTO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bom      ( ) Razoável      ( ) Mau     ( )                  

      

Ponto dois - Análise individual de eventuais casos problema em relação a cada um dos parâmetros 

abaixo mencionados e registo da decisão do Conselho de turma sobre as medidas já tomadas e do 

resultado da sua aplicação:---------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) COMPORTAMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

b) ASSIDUIDADE, PONTUALIDADE e FALTAS DE MATERIAL---------------------------------------- 

  

Ponto três - Análise individual de todos os alunos da turma relativamente ao seu APROVEITAMENTO.-

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

  

Ponto quatro - Análise das propostas de nível de cada um dos professores e menção expressa da sua 

ratificação pelo Conselho de Docentes/Conselho de Turma, bem como o registo das alterações 

efetuadas, quer resultem de decisão do Conselho de Docentes/Conselho de Turma, quer sejam da 

iniciativa do próprio professor, e respetiva fundamentação.---------------------------------------------------------- 

  

Ponto cinco - Relatório sobre o desenvolvimento do Plano de Atividades da Turma (PAT) --------------- 

a) Descrição das atividades realizadas.---------------------------------------------------------------------------- 

  

b) Avaliação global efetuada pelo Conselho.---------------------------------------------------------------------- 

  

c) Registo das alterações ao PAT.----------------------------------------------------------------------------------- 

  

Ponto seis - Registo de ocorrências e/ou situações anómalas relacionadas com o funcionamento do 

Conselho de Docentes/Conselho de Turma.----------------------------------------------------------------------------- 

a) Não atribuição de avaliação a algum aluno ou dispensa de avaliação em alguma disciplina 

(deve ser feita menção expressa da ratificação prévia dessa situação pelo Conselho 

Pedagógico).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

b) Ausência de professores (se a reunião se realizar, deve registar-se que os professores em falta 

entregaram previamente todos os elementos de avaliação. Ver, no regulamento, “Outros 

procedimentos – ausência de professores”).----------------------------------------------------------------- 

  

c) Excesso de faltas (devem ser indicados os alunos nesta situação e registada em ata a 

fundamentação da respetiva retenção no ano de escolaridade. A fundamentação deve referir a 
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comunicação das faltas e a convocatória dos pais e encarregados de educação em 

cumprimento, respetivamente, do n.º 3 do artigo 17.º e do n.º 3 do artigo 18.º da Lei n.º 51/2012, 

de 5 de setembro, a implementação das atividades de recuperação da aprendizagem previstas 

no artigo 20.º da Lei 51/2012 e no artigo 158.º do RIA).----------------- 

  

d) Outras situações consideradas relevantes.-------------------------------------------------------------------- 

  

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião de Conselho de Turma que para 

constar se lavrou a presente ata, composta por       páginas que depois de lida e aprovada será 

assinada nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O(A) Diretor(a) de Turma  O(A) Secretário(a)  O Diretor 

     

     

 Visto em: 

 __  / __ / ____ 


