
 

 

     
 

MINUTA DA REUNIÃO  DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 15 DE MAIO DE 2019 
 

Ordem de trabalhos: 

1 – Aprovação da ata da reunião anterior; 

2 – Informações; 

3 – Análise da avaliação do 2º período 

4 - Normas para as reuniões de avaliação do 3º período;  

5 - Aprovação da informação – Prova das provas de equivalência à frequência; 

6 – Outros assuntos. 
 

Faltaram à reunião a Coordenadora da Educação Especial, Maria Etelvina Sil e o Coordenador dos 

Diretores de Turma do 3.º Ciclo, Sandro Sampaio. 

1. Aprovação da ata da reunião anterior: 

A ata da reunião anterior foi aprovada unanimidade. 

2. Informações:  

• Para o funcionamento do próximo ano letivo mantêm-se o despacho Normativo nº6/2018 (matricula 

e renovação) e o despacho Normativo 10-A/2018 (organização do ano letivo). 

3. Análise da avaliação do 2º período: 

• Foram lidos e analisados os relatórios relativos das equipas pedagógicas de acompanhamento, as 

quais fizeram uma análise dos resultados com base nas tabelas e gráficos extraídos do programa 

alunos. 

• Os departamentos/grupos disciplinares devem fazer uma análise e apresentar estratégias de 

remediação para a melhoria de resultados. 

4. Normas para as reuniões de avaliação do 3º período;  

• Foi efetuada a análise e aprovação por unanimidade das normas para as reuniões de avaliação do 3º 

período.  

• Foi aprovado por unanimidade o calendário de reuniões de avaliação relativas aos 9º,11º e 12º anos, a 

realizar nos dias 5, 6 e 7 de Junho. 

5. Aprovação da informação – Prova das provas de equivalência à frequência; 

• Foi aprovada, para as várias disciplinas abrangidas, a Informação-prova de equivalência à frequência 

do ensino básico e do secundário elaboradas ao abrigo do despacho normativo nº3-A/2019. 

• Ficou determinado que as provas de equivalência à frequência (duas provas) e os respetivos critérios 

de correção devem ser entregues na Direção até dia 7 de Junho. 

• No caso das provas orais e práticas têm que ser construídos os instrumentos (guião e registo de 

observação do desempenho do aluno), ver despacho normativo nº3-A/2019. 

 



 

6. Outros assuntos:  

• Foi aprovada por unanimidade a solicitação por parte do professor Márcio Martins para lecionar duas 

aulas suplementares de geografia na turma A do sétimo ano de escolaridade. 

• As provas de aferição do 5º e 8º ano são dia 6 e 12 de Junho. Os alunos do 5º ano têm prova de 

aferição das 11h30 às 13h00, as aulas das 09h00 às 10h30, serão lecionadas de acordo com os horários 

das turmas. Os alunos do 8º ano têm das 09h30 às 11h00, a aula das 11h45 às 12h30 será lecionada. 

• Foi aprovada por unanimidade a atividade Dia Nacional da Agricultura na Escola. A Confederação 

dos Agricultores de Portugal (CAP), vai promover o Dia Nacional da Agricultura na Escola. Este ano 

realizar-se-á no dia 22 de maio e o tema escolhido será referente ao “Leite e os Laticínios”. Através da 

Associação de Agricultores do Vale da Vilariça, foi proposta uma atividade a realizar na Escola Básica 

de Stª Comba da Vilariça, que consiste essencialmente num jogo de perguntas e respostas que envolve 

os alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.  

• O Grupo de Educação Especial propõe para aprovação, de acordo com o previsto no DL nº54/2018 de 

6 de Julho, os Relatórios Técnico Pedagógicos (RTP) de um aluno do Jardim de Infância de Santa 

Comba da Vilariça e de alguns alunos da Escola Básica de Santa Comba da Vilariça, Escola Básica de 

Samões e Escola Básica de Vilas Boas e ainda o Plano Individual de Transição (PIT) de um aluno da 

Escola Básica e Secundária de Vila Flor, os quais foram aprovados por unanimidade. 

• O Coordenador Victor Sil, referiu que, de acordo DL nº54/2018 de 6 de Julho, os Relatórios Técnico 

Pedagógicos (RTP) devem ser avaliados pelos conselhos de turma na última reunião de avaliação do 

terceiro período. Sendo que os formulários de avaliação ainda se encontram a ser estruturados pela 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), estando estes finalizados de forma 

atempada para as reuniões de avaliação, o Coordenador solicita que os mesmos possam ser utilizados e 

posteriormente ratificados no próximo Conselho Pedagógico. Esta sugestão foi aprovada por 

unanimidade. 

• Foi aprovada por unanimidade a atividade Dia da Criança, “Era uma vez, outra vez” – espetáculo de 

marionetas, proposta pela Câmara Municipal de Vila Flor, para os alunos do Pré-Escolar e Primeiro 

Ciclo, para o dia 31 de maio de manhã, que se irá realizar no Auditório Adelina Campos no Centro 

Cultural. 
 

O secretário 

_________________________________ 

(António Ferreira) 


