Resumo da reunião do Grupo de Trabalho do 3º Ciclo
Data: 08-07-09 às 17 horas
Local: sede APM
Presenças: Ana Sofia Martins, Ana Vieira Lopes, Carlota Dias, Cláudia Fialho, Luís
Barbosa, Patrícia Isidoro, Paula Teixeira, Rita Valentim e Sónia Figueirinhas.
Ordem de trabalhos da reunião
1.

Informações

2.

Relatório de actividades relativo a 2008/2009 e Plano de actividades para 2009/2010

3.

Parecer(es) sobre a(s) prova(s) de exame (e respectivos critérios de classificação) do 3º
ciclo de 2009

A reunião
1.

Informações
O grupo foi informado que, ao contrário do previsto, não vai dinamizar-se uma sessão
sobre Organização e Tratamento de dados no ProfMat. As dinamizadoras não
cumpriram o prazo de envio do resumo, embora tenham manifestado a sua vontade e
interesse em organizar uma sessão prática aquando da inscrição no encontro, a
comissão organizadora teve ofertas em número superior ao necessário, pelo que
recusou a oferta do GT3.
A Ana Martins e a Paula Teixeira deram informações sobre a reunião de Conselho
Nacional de 27 de Junho e a Ana ficou de enviá-las ao grupo por escrito.

2.

Relatório de actividades relativo a 2008/2009 e Plano de actividades para 2009/2010
O grupo procedeu a alterações pontuais à primeira proposta enviada pela Sónia e
aprovou o relatório relativo a este ano lectivo e o plano de actividades para o próximo,
pelo que vai enviar-se o documento à Direcção.

3.

Parecer(es) sobre a(s) prova(s) de exame (e respectivos critérios de classificação) do 3º
ciclo de 2009
Voltou a analisar-se as questões e comentários à resolução das provas de 1ª e 2ª
chamada e ao comentário publicado na página sobre a primeira delas. Decidiu-se sobre
o conteúdo da resposta a dar pela coordenação a uma mensagem enviada por uma
sócia.
Terminou-se o parecer a enviar ao GAVE, relativo à 1ª chamada do exame nacional e
decidiu-se que não se faria documento similar para a prova de 2ª chamada, por falta de
tempo e de disponibilidade dos elementos do grupo, mas sobretudo pelo número
reduzido de alunos que se apresenta a este exame.

