Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 16 de julho de 2020
Ordem de Trabalhos:
1234567-

Aprovação da ata da reunião anterior;
Informações;
Parecer prévio à decisão final sobre um pedido de revisão relativo à avaliação;
Análise da avaliação do 3º período;
Plano das atividades de enriquecimento curricular;
Organização das atividades educativas para o ano letivo 2020/2021;
Outros assuntos.

1- Aprovação da ata da reunião anterior
Foi posta a aprovação a ata da reunião de 22 de junho, a qual foi aprovada por unanimidade
dos presentes nessa reunião.
2- Informações
 Despacho nº 6906-B/2020 – Aprova os calendários escolares para o ano letivo de 2020/2021,
bem como o calendário de provas e exames dos ensinos básico e secundário.

3- Parecer prévio à decisão final sobre um pedido de revisão relativo à avaliação


Nos termos do ponto 7 do artigo 25 do despacho 1-F/2016, foi solicitado pelo Sr. Diretor
parecer prévio à decisão final sobre o pedido de revisão relativo à avaliação de uma aluna do
nono ano. O Conselho Pedagógico apreciou o processo de pedido de revisão e emitiu, por
unanimidade, o respetivo parecer no sentido de ser mantida a decisão do Conselho de
Turma.

4- Análise da avaliação do 3º período
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 Leitura e análise dos relatórios das equipas pedagógicas de acompanhamento, as quais
fizeram uma análise dos resultados com base nas tabelas e gráficos extraídos do programa
alunos.
5- Plano das atividades de enriquecimento curricular
 Após apreciação, análise e reflexão sobre as ofertas propostas, as quais suscitaram algumas
reservas por parte deste órgão, nomeadamente no 3º ano de escolaridade pela reduzida
oferta e a excessiva carga horária na atividade física e desportiva, o plano foi aprovado por
unanimidade.
6- Organização das atividades educativas para o ano letivo 2020/2021




Critérios para a elaboração dos horários e aprovação das matrizes curriculares (nos cursos
profissionais o plano de estudos é o constante do catálogo nacional da ANQEP). Foram
aprovados por unanimidade.
Plano de ocupação dos tempos escolares. Foi aprovado por unanimidade.

7. Outros assuntos
 Decisão sobre o início das atividades letivas para o ano letivo 2020/2021 – de acordo com o
Despacho nº 6906-B/2020 o Conselho Pedagógico decidiu, por unanimidade, que o início das
atividades letivas para o ano letivo 2020/2021 ocorrerá no dia 17 de setembro.
 Foi aprovado, por unanimidade, o calendário das provas de equivalência à frequência da
2ºfase.
 O Conselho Pedagógico deliberou, por unanimidade, que no início do próximo ano escolar os
conselhos de turma elaborem um plano de atuação para recuperação e consolidação das
aprendizagens, identificadas em função do trabalho realizado com cada aluno no ano letivo
2019/2020. O plano deve potenciar de forma contínua essas atividades identificando os
alunos abrangidos, designadamente os que tiveram maiores dificuldades de contacto e de
acompanhamento.
 Decisão sobre o APAE (Aulas de Preparação para a Avaliação Externa). Foi aprovado por
unanimidade manter o modelo em funcionamento no ano letivo 2019/2020.
 Proposta de aprovação das seguintes turmas nos termos do ponto 5 do artigo 7º do
Despacho Normativo nº10-A/2018, alterado pelo Despacho Normativo nº16/2019:
 Turma C da Escola Básica de Vila Flor tem 24 alunos, contudo há um pedido de
transferência de um aluno da Escola Básica de Vilas Boas por ordem do tribunal pelo
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que passaria para 25 alunos. O Conselho Pedagógico não deu parecer favorável. Por
unanimidade não foi aprovada.
 Turma D da Escola Básica de Vila Flor tem 26 alunos, sendo 4 alunos do 3º ano, com 2
alunos com necessidades educativas específicas (medidas seletivas) e 22 alunos do 4º
ano, com 1 aluno com necessidades educativas específicas (medidas seletivas). Foi
aprovada por maioria.
 A turma do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde, 2ºano, tem 20 alunos,
com 4 alunos com necessidades educativas específicas (medidas seletivas). Foi
aprovada por unanimidade.
 Manutenção dos elementos permanentes da EMAEI (Equipa Multidisciplinar da Apoio à
Educação Inclusiva), nomeadamente os três membros em representação do Conselho
Pedagógico. A proposta foi aprovada por unanimidade.
 Foi homologado para iniciar no ano letivo 2020/2021 o Curso Profissional de Técnico de
Turismo Ambiental e Rural.
 Leitura e análise dos relatórios relativos às medidas de promoção do sucesso educativo,
implementadas com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos, nomeadamente os
relatórios relativos ao acompanhamento e avaliação do Apoio Tutorial Específico e à
Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola.
 Foi aceite, pelo Conselho Pedagógico, o justificativo da não realização dos demais relatórios
com base na atipicidade do ano letivo 2019/2020 provocada pela pandemia da COVID-19.
 Quadro de Mérito – Foram analisadas as propostas para o Quadro de Mérito por excelentes
resultados escolares ou por revelarem atitudes exemplares de solidariedade e altruísmo,
feitas pelos respetivos conselhos de turma. As propostas foram aprovadas por unanimidade.
 O Coordenador da EMAEI (Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva) informou o
Conselho Pedagógico sobre o balanço final global da monitorização dos alunos com RTP
(Relatório Técnico-Pedagógico) abrangidos pelo Decreto-lei nº 54/2018, de 6 de julho,
alterado pela Lei nº 116/2019, de 13 de setembro, considerando que a mesma foi
amplamente conseguida, sendo bastante positiva, uma vez que nenhum aluno foi deixado
para trás em relação aos seus pares e às suas turmas. Referiu ainda que a articulação entre
todos os intervenientes foi excelente.

A secretária
__________________________
(Etelvina Sil)
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