Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 8 de setembro 2020
Ordem de Trabalhos:
123456-

Aprovação da ata da reunião anterior;
Informações;
Organização do ano letivo 2020/2021;
Plano anual de atividades;
Aprovação do plano de ação do EQAVET;
Outros assuntos.

1- Aprovação da ata da reunião anterior


Foi posta a aprovação da ata da reunião de 16 de julho, a qual foi aprovada por

unanimidade dos presentes nessa reunião.

2- Informações


As turmas propostas foram todas aprovadas com exceçao do curso profissional

Tecnico de Turismo Ambiental e Rural 1º ano, ja que apenas se matricularam quatro
alunos.


A SADD concluiu o processo de avaliaçao dos docentes contratados procedendo a

aplicaçao dos percentis, relativamente aos docentes integrados na carreira


guarda a conclusao da avaliaçao externa de alguns docentes deste universo.

3- Organização do ano letivo 2020/2021


Foram distribuídas as orientaçoes para o ano letivo 2020/2021 para a

reorganizaçao do funcionamento de cada estabelecimento de educaçao e ensino, assim
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como as orientaçoes para a realizaçao em regime presencial das aulas praticas de educaçao
física, a todos os elementos do conselho pedagogico.


Medidas a adotar no Agrupamento:
Os intervalos serao reduzidos nas situaçoes em que ultrapassavam a duraçao de 15

minutos e desencontrados, nomeadamente:
- Nas escolas do 1º ciclo com varias turmas.
- Na escola Basica e Secundaria o 2º ciclo tera intervalos no período da manha das
9.45h-10.00h e das 11.30h -11.45h. No período da tarde sera das 15.30h -15.45h,
terminando as suas atividades letivas as 17.15h.
- O 3º ciclo e secundario tera intervalo no período da manha das 10.30h -10.45h e
no período da tarde das 14.45h -15.00h e das 16.30h -16.45h, terminando as suas
atividades letivas as 17.30h.
- O período de almoço sera desencontrado, nomeadamente:
Entre os alunos do 1º ciclo e as crianças do pre-escolar e entre os alunos do 2º ciclo
e os do 3º ciclo e secundario.
- Todas as turmas serao afetas a uma sala e sempre que se deslocarem para uma sala
específica essa sala sera higienizada antes. Sempre que possível os alunos ficam
sentados um por carteira nao trocando de lugar.
- A biblioteca tera um plano específico de funcionamento sendo que a sua lotaçao
sera reduzida pelo menos para metade.
- O auditorio tera a sua lotaçao reduzida para metade.
- O refeitorio tera igualmente a sua lotaçao reduzida para metade.
- O bufete nao tera mesas nem cadeiras e servira apenas bebidas embaladas e os
alimentos embalados ou em saco de papel.
- Todos os alunos, pessoal docente e nao docente usarao obrigatoriamente EPIs,
nomeadamente mascaras de proteçao e nalguns casos específicos viseira e aventais.
Estes equipamentos serao fornecidos gratuitamente.
- A entrada e saída dos edifícios e de alguns espaços específicos havera doseadores
com gel desinfetante.
- Higienizaçao de todos os espaços do agrupamento.
- Foi proposto e aprovado por unanimidade de que so sera autorizada a saída dos
alunos do recinto escolar, no final do período letivo do dia e durante a hora de
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almoço para quem nao almoçar na escola. Qualquer outra saída tera de ser
devidamente justificada e autorizada.
- O Presidente do Conselho Pedagogico, manifestou enorme preocupaçao com a falta
de pessoal nao docente neste momento no agrupamento, salientando que ha a
necessidade de serem colocados mais funcionarios para que o início do ano letivo
ocorra com toda a segurança e proteçao exigida pela DGS.

4- Plano anual de atividades


Os responsaveis pelas estruturas pedagogicas devem apresentar as propostas de

atividades para o plano anual de atividades a colega Isabel Videira ate ao final do mes de
setembro. Estas atividades devem estar de acordo com as medidas de proteçao
relativamente ao COVID 19.

5- Aprovação do plano EQAVET


O plano necessita do envolvimento de todo o pessoal docente e não docente, uma

vez que todos são stakeholders internos. Quando tivermos a vistoria dos peritos da ANQEP,
eles vão fazer painéis com stakeholders internos e externos para verificarem o
envolvimento da comunidade educativa.
A equipa está a elaborar um Powerpoint para enviar a docentes, não docentes,
empresas/instituições, alunos e encarregados de educação. Este plano de ação, juntamente
com o documento base, também será enviado a todos.
O plano foi aprovado por unanimidade.
6. Outros assuntos


Foi aprovada por unanimidade a turma do 5º A nos termos do ponto 5 do artigo 7º

do Despacho Normativo nº10-A/2018 alterado pelo Despacho Normativo nº16/2019 que
tem 21 alunos sendo dois de educaçao inclusiva.


No ambito da promoçao, acompanhamento, consolidaçao e recuperaçao das

aprendizagens ha um reforço do credito horario exclusivamente utilizado para a
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recuperaçao e consolidaçao das aprendizagens, nomeadamente atraves do apoio educativo
e coadjuvaçao de aulas. Assim sendo e em articulaçao com o Coordenador de departamento
do 1º ciclo foi atribuído um horario docente para coadjuvaçao no 2º ano um dia por semana
em cada turma considerando ser este o grupo de alunos que mais necessitaria nesse
ambito.
Relativamente ao 3º ciclo e secundario e em articulaçao com os respetivos delegados foram
atribuídas duas horas por turma do 9º ano na disciplina de matematica para coadjuvaçao
e uma hora por turma para apoio pedagogico a portugues nas turmas de 10.º e 11.ºanos.
Sem recurso ao credito foram atribuídas duas horas por turma do 6º ano na disciplina de
matematica e duas na disciplina de portugues para coadjuvaçao. Estas medidas foram
todas aprovadas por unanimidade.


Nos termos do ponto 5, do artigo 14.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, foram

desdobradas as disciplinas de GOSCS e Saude, da componente da Formaçao Tecnologica do
Curso Profissional Tecnico Auxiliar de Saude, uma vez que a turma e constituída por 20
alunos. Proposta aprovada por unanimidade.


O agrupamento submeteu um plano de desenvolvimento pessoal social e

comunitario (PDPSC), no ambito da promoçao do sucesso e inclusao educativos, tendo sido
ja atribuídos dois recursos tecnicos educativos.


Foi aprovado por unanimidade a

continuidade ao Projeto “Programa

ColorADD.Social”, iniciado no ano letivo 2017/2018, e suspenso em março de 2020 em
virtude do COVID-19. A conclusao do Projeto sera no dia 28 de setembro, aplicado aos
alunos do 4º ano de escolaridade e as sessoes serao individuais por turma.


Foi aprovado por unanimidade o formulario elaborado pelos coordenadores de

ciclo para os docentes identificarem as competencias em defice nos alunos para a
promoçao, acompanhamento, consolidaçao e recuperaçao das aprendizagens.


O Coordenador dos Diretores de Turma do Secundario, professor Antonio Ferreira,

sugeriu que todos os Diretores de turma dos anos terminais (4º anos; 6º anos e 9º anos),
fornecessem todos os dados relativos as suas turmas nomeadamente as atas e projetos
curriculares de turma aos novos diretores de turma dos anos correspondentes.
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A Coordenadora dos Diretores de Turma do 2º ciclo, Professora Cristina Gonçalves,

transmitiu a proposta dos diretores de turma do 2º ciclo, solicitando ao Coordenador do
primeiro ciclo para facultar, atempadamente, as pens ( com o PAT e outras informaçoes
relevantes), referentes aos alunos de 4º ano, tal como acontece nos outros ciclos de ensino.


O Presidente do Conselho Pedagogico, alertou para a necessidade de um plano de

trabalho, para todos os alunos que transitaram de ano com varios níveis inferiores a tres.
Desta forma, ficarao elencadas nesse plano as dificuldades dos alunos e as medidas para
recuperaçao.


Os horarios serao enviados a todos os docentes pelos e-mails institucionais.



Todas as reunioes efetuadas deverao ser presenciais, respeitando as medidas

adotadas no agrupamento.

A Secretária
__________________________________
(Beatriz Sarmento)
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