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Minuta da Ata do Conselho Pedagógico de 11 de abril de 2020 
 

 

Ordem de Trabalhos: 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

2- Informações; 

3- Estratégia/Plano para o terceiro período – ensino à distância; 

4- Outros assuntos. 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

 

 

Estiveram presentes na reunião, em modo síncrono, os docentes através da plataforma 

Zoom, à exceção de Sandro Sampaio, Beatriz Escaleira, Etelvina Sil e António Morgado. 

 

Foi posta a aprovação a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos 

presentes na referida reunião. 

 

2- Informações; 

 

 Informação sobre o Decreto – Lei relativo à forma como ocorrerá o 3º período do ano letivo 

2019/2020. 

  Roteiro sobre os princípios orientadores para a implementação do ensino a distância (E@D) 

nas escolas. Com o objetivo de garantir que todos os alunos continuem a aprender neste 

contexto tão especial, “este roteiro consubstancia um instrumento de apoio às escolas, na 

conceção da melhor estratégia e Plano de Ensino a Distância (E@ D)”. 

 Documento com informações adicionais e com princípios gerais para o acompanhamento dos 

alunos, para apoio suplementar nos planos de educação à distância, na sequência da 

divulgação da grelha de conteúdos que serão transmitidos pela RTP Memória e pela RTP 2. 
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 Lei n.º 5/2020 - Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, 

de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus – COVD 19. 

 

3- Estratégia/Plano para o terceiro período – ensino à distância; 

 

  Foi efetuada uma leitura pormenorizada e uma análise do Plano de implementação do 

ensino à distância. Abriu-se um debate e refletiu-se sobre a implementação do mesmo. O 

Diretor do Agrupamento reforçou a ideia de que este Plano é uma orientação 

suficientemente aberta e que não condiciona nem limita a atividade docente, tendo as 

estruturas intermédias com particular destaque para o diretor de turma/professor titular de 

turma (1º ciclo), um papel fundamental na sua prossecução e implementação. Para o 

desenvolvimento das atividades de ensino à distância, os docentes do Agrupamento podem 

continuar a contar com a equipa de apoio técnico e/ou pedagógico já existente. 

 No sentido de dar melhores respostas às características de cada Elemento da 

comunidade escolar, quer ao nível tecnológico quer das suas competências digitais, o diretor 

irá solicitar apoio aos órgãos autárquicos locais para colaborar e estabelecer um protocolo 

com os encarregados de educação daqueles alunos que se encontram sem internet e sem 

computador. 

 Foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

 

 

4- Outros assuntos. 

 

• O diretor do Agrupamento referiu que as reuniões de avaliação de final do 2º período 

se realizaram todas de acordo com o calendário previamente estabelecido.   

• Foi aprovada por unanimidade dos presentes a proposta de que nos sumários se 

registassem quais os conteúdos abordados quando a reunião/aula fosse realizada em modo 

síncrono, nos outros sumários se escrevesse assíncrono e o meio usado para chegar ao aluno. 

•  O diretor alertou para o facto de estarmos a viver um período excecional e, por esse 

motivo, os critérios de avaliação serão mantidos, embora com as necessárias adaptações 

decorrentes dos condicionalismos atuais. Tendo sempre em consideração os alunos em 

situação mais vulnerável e as dificuldades que poderão sentir no ensino à distância.  
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• As aulas de Apoio Pedagógico, as aulas de Apoio para Avaliação Externa (APAE), Apoio 

ao Estudo e Atelier de Artes (disciplinas sem avaliação), não decorrerão no terceiro período. 

O Apoio Tutorial Específico continuará durante o terceiro período com os respetivos 

docentes, uma vez que este poderá constituir um elo de ligação essencial entre a escola e a 

família/aluno. Aprovado por unanimidade. 

• Em relação à continuidade das Atividades de Enriquecimento Curricular (primeiro 

ciclo), o Conselho Pedagógico decidiu que o coordenador, Artur Pires, irá convocar uma 

reunião com os monitores que lecionam essas áreas de modo a percecionar o possível 

contributo dos mesmos. 

• Formação em Contexto de Trabalho do curso profissional "Técnico Comercial" a 

realizar através de prática simulada – aprovado por unanimidade. 

O Conselho Pedagógico concordou que, com a maior brevidade possível, os diretores de 

turma devam agendar reuniões para implementar o Plano de Ensino à Distância (E @ D).  

 

 

 

 

 

 

A secretária 

 

__________________________ 

(Cristina Gonçalves) 


