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MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

13/05/2020 

 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

• A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na mesma. 

2. Informações; 

• Foi publicado o Despacho Normativo n.º 5/2020, que 

procede à alteração do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de 

abril, que estabelece os procedimentos de matrícula e respetiva 

renovação e as normas a observar na distribuição de crianças e 

alunos. 

• Foi publicada a Portaria n.º 101/2020 de 23 de Abril, que 

procede à primeira alteração à Portaria n.º 357/2019, de 8 de 

outubro, que regulamenta as comunicações eletrónicas entre os 

tribunais judiciais e as escolas da rede pública tuteladas pelo 

Ministério da Educação. 

 

3. Implementação das aulas presenciais a partir do 11º ano; 

• Os alunos dos 11º e 12º anos vão passar a ter aulas 

presenciais, a partir do dia 18 de maio, nas disciplinas com 

exame nacional no respetivo ano. Os horários foram elaborados 

seguindo as orientações gerais do Ministério da Educação e da 

DGS. 

• No 2º ano do profissional de técnico comercial as 

disciplinas abrangidas por esta regra já concluíram as horas no 

presente ano letivo pelo que não haverá lugar a aulas. O plano de 
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formação deste curso será alterado, passando todas as horas da 

Formação em Contexto de Trabalho para o 3.º ano substituindo, 

este ano, essas horas em disciplinas da Formação Sociocultural e 

Científica que já terminaram ou estão a terminar os módulos. 

• O diretor do agrupamento propôs que os horários fossem 

concentrados e a redução da carga horária semanal nas 

disciplinas de biologia e geologia e físico-química A de sete para 

seis horas, uma vez que não há atividade laboratorial e nas 

disciplinas de matemática e história de seis para cinco horas. A 

proposta foi aceite por unanimidade, sendo que o tempo que foi 

retirado às disciplinas de matemática e história será lecionado de 

forma síncrona.  

Assim sendo, o 11º ano terá as suas aulas concentradas em 

quatro manhãs de segunda a quinta das 9.00 às 12.55h e o 12º 

ano em duas manhãs, terça e quinta, das 9.00 às 12.55h. 

Esta distribuição permite que os alunos venham o número 

mínimo, possível, de vezes à escola e nunca haverá mais que duas 

turmas em cada bloco, num máximo de quatro na escola. 

• O diretor do agrupamento, considerando a especificidade 

dos referidos horários, atendendo às orientações supra referidas, 

e excecionalmente, já que é da competência do diretor a 

distribuição de serviço, colocou os mesmos à aprovação dos 

conselheiros, que os aprovaram por unanimidade. 

 

4. Análise da avaliação do 2º período;  

 

• O diretor do agrupamento propôs que os relatórios das 

equipas pedagógicas de acompanhamento, as quais fizeram uma 



    
 
 

 

análise dos resultados com base nas tabelas e gráficos extraídos 

do programa alunos, fossem analisados nas estruturas 

intermédias, de forma a que cada coordenador, na próxima 

reunião, indique as respetivas análises e/ou justificações. 

 

5. Aprovação da informação e calendários das provas de 

equivalência à frequência; 

 

• Foram aprovadas por unanimidade as Informações-prova 

de equivalência à frequência do ensino básico e do secundário 

elaboradas ao abrigo do despacho normativo nº3-A/2020. 

• Foram aprovados os calendários das provas de 

equivalência à frequência. 

• As provas de equivalência à frequência (duas provas) e os 

respetivos critérios devem ser entregues até dia 8 de Junho. No 

caso das provas orais e práticas têm que ser construídos os 

instrumentos (guião e registo de observação do desempenho do 

aluno), de acordo com o despacho normativo nº3-A/2020. 

 

6. Outros assuntos. 

• Foi confirmada, após proposta do diretor do agrupamento, 

a decisão tomada pelos presentes, via email, de autorização da 

continuação da lecionação de APAE de Literatura Portuguesa do 

11º ano, turma B, de forma síncrona, através da plataforma 

“Zoom” indo ao encontro do interesse manifestado pelos 

respetivos alunos. 

• Foi confirmada, após proposta do diretor do agrupamento, 

a decisão tomada pelos presentes, via email, de aprovação do 



    
 
 

 

plano de E@D com a inclusão da Biblioteca nas 

responsabilidades específicas, conforme proposta apresentada 

pela Beatriz Sarmento, na qualidade de professora bibliotecária. 

• O conselho pedagógico aprovou, por unanimidade dos 

presentes, a sua anuência relatório psicopedagógico apresentado 

pela psicóloga do agrupamento, relativo ao pedido de adiamento 

de matrícula no primeiro ano de escolaridade de um aluno a 

frequentar o pré-escolar no Jardim de Infância nº 2 de Vila Flor.  

• O diretor do agrupamento informou que se eventualmente 

algum professor tiver qualquer tipo de trabalho que tenha 

elaborado após o Covid-19 com os alunos e que ache que poderá 

integrar o jornal o deve fazer chegar o mais breve possível à 

professora Isabel Videira. 

• Os coordenadores dos primeiro e segundo ciclos e do 

ensino secundário referiram que o trabalho colaborativo e 

cooperativo entre si tem sido excelente neste período específico 

em que nos encontramos. O professor Artur Pires reforçou que a 

situação melhorou a comunicação entre a comunidade educativa 

e que se comprovou a utilidade dos meios tecnológicos no 

processo ensino/aprendizagem. 

• O coordenador do 3º ciclo referiu a necessidade do 

agrupamento criar endereços eletrónicos oficiais para docentes e 

discentes, tendo o diretor informado que este processo já estava 

em andamento. 

• Os coordenadores dos primeiro, segundo e terceiro ciclos e 

do ensino secundário sugeriram que na grelha de monitorização 

de tarefas fossem indicadas as atividades das aulas assíncronas e 

síncronas. Todos os presentes concordaram com a sugestão. 



    
 
 

 

• O coordenador da EMAEI indicou que a monitorização dos 

alunos com RTP está a ser feita, que os alunos têm realizado os 

trabalhos e que os mesmos têm sido monitorizados de forma 

síncrona e assíncrona. Referiu ainda que todos os alunos 

abrangidos estão a ser acompanhados e que a articulação entre 

todos os intervenientes tem sido excelente. 

• O conselho pedagógico deliberou que no terceiro período, 

como regra, nenhum aluno deve ter classificação inferior à do 

segundo período. 

• O Agrupamento emprestou 25 Tablets a alunos sem 

equipamento tecnológico para acompanhamento do E@D. A 

Câmara disponibilizou ainda tablets e computadores portáteis, 

num total de 73 equipamentos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O secretário 

Sandro Sampaio 

 


