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MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

22/06/2020 

 
 Ordem de Trabalhos: 

1- Aprovação da ata da reunião anterior;  

2- Informações;  

3- Aprovação do relatório de avaliação do plano de formação 2019/2020;  

4- Aprovação do plano de formação 2020/2021;  

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

6- Outros assuntos.  

 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

 A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na mesma. 

2. Informações; 

 Circular conjunta da DGE e da ANQEP relativa à adoção de manuais escolares com 

efeitos no ano letivo de 2020/2021. (Suspensão da adoção de manuais escolares em 

2020, com efeitos no ano letivo de 2020/2021 de acordo com o despacho nº4947-

B/2019). 

3. Aprovação do relatório de avaliação do plano de formação 2019/2020; 

 Foi analisado e aprovado, por unanimidade, o relatório de avaliação do plano de 

formação do presente ano letivo. 

4. Aprovação do plano de formação 2020/2021; 

 Foi analisado e aprovado, por unanimidade, o plano de formação do agrupamento, 

ano letivo 2020/2021. 

5. 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 3ºperíodo.  

 Foi decidido por unanimidade que nas fichas informativas para os encarregados de 

educação não haverá a indicação das aulas previstas e dadas. 
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 Foi aprovado por unanimidade, que caso o Conselho de Turma considere 

pertinente, a Psicóloga poderá estar presente na reunião de avaliação do terceiro 

período. 

6. Outros assuntos. 

 Foram apresentadas as propostas de matrizes curriculares do básico e secundário 

nos termos do decreto-lei 55/2018. As mesmas serão analisadas nas estruturas 

intermédias e aprovadas na próxima reunião. 

 Quanto aos relatórios relativos às medidas de promoção do sucesso educativo, 

implementadas com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos, o diretor do 

agrupamento irá dar indicações de como se deverá proceder a sua execução neste 

final de terceiro período. 

 Relativamente aos alunos inseridos no Decreto-Lei nº. 54/2018, o coordenador da 

EMAEI indicou que a avaliação das medidas aplicadas a estes alunos pode ficar 

transcrita na ata da reunião de avaliação. 

 Os responsáveis pela realização de atividades devem entregar a avaliação das 

mesmas à colega Isabel Videira. 

 Foram aprovados por unanimidade os manuais escolares para as disciplinas dos 

profissionais nas quais onde ainda não tinha sido realizada a adoção. 

 Foi analisado e aprovado, por unanimidade, o regimento da equipa do EQAVET. 

 Foi apresentado e aprovado, por unanimidade, o documento Base do projeto 

EQAVET. 

 No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) 

da CIM-TTM, a equipa multidisciplinar do Projeto Vila Flor+, propõe uma Atividade 

(Webinar), destinada aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, com o intuito de 

fomentar os hábitos de leitura e escrita durante o período das férias escolares, esta 

atividade foi aprovada por unanimidade. 

 No próximo ano letivo, será implementado o “Microsoft365” permitindo a criação 

de uma conta (email) para cada aluno, pessoal docente e não docente com as 

respetivas funcionalidades associadas desde a criação de grupos à utilização entre 

outras da aplicação Teams. 



    
 
 

 

A comemoração do Dia do Diploma, face aos constrangimentos provocados pela atual 

pandemia da COVID-19, não será passível de se realizar de forma presencial como nos 

anos anteriores, dado o grande número de pessoas envolvidas. Sendo assim, foi 

decidido por unanimidade que os certificados de mérito e os diplomas de conclusão 

do décimo segundo ano de escolaridade sejam enviados por correio para a residência 

dos alunos. Quanto aos restantes alunos foi sugerido que no próximo ano letivo, os 

certificados de mérito, sejam entregues pelos respetivos diretores de turma. 

 O coordenador da EMAEI indicou que a monitorização dos alunos com RTP, 

semanal no primeiro ciclo e quinzenal nos restantes ciclos, 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 dos ciclos de ensino 

tem sido excelente. 

 A coordenadora do Pré-Escolar, referiu que a monitorização dos discentes, está 

feita através da adaptação da grelha de monitorização a realidade da faixa etária dos 

alunos, tendo tido o contributo dos encarregados de educação na ajuda da aplicação 

e apresentação das tarefas delineadas para os alunos. 

 

 

 

O secretário 

__________________________ 

(António Ferreira) 

 

 

 


