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Minuta da ata da reunião do Conselho Pedagógico 

14/10/2020 

Ordem de trabalhos: 

1 - Aprovação da ata da reunião anterior; 

2 - Informações; 

3 - Critérios de avaliação; 

4 - Plano Plurianual de atividades; 

5- Plano anual de atividades; 

6 - Outros assuntos; 

 

1 – Aprovação da ata da reunião anterior; 

- Foi aprovada por unanimidade,a ata da reunião anterior, pelos 

presentes na referida reunião. 

2 – Informações; 

- Foi aberto o procedimento para o recrutamento de um técnico de 

ação social e de um psicólogo no âmbito do plano de 

desenvolvimento pessoal social e comunitário. 

- Foi realizada pela DGEsTE/DSRN a vistoria final às instalações e 

equipamentos da Escola Básica nº1 de Vila Flor tendo sido 

concluído a sua adequação à realização das diversas atividades 

que neles deverão ter lugar. Prevê-se para breve a sua abertura e a 

mudança está pendente de uma reunião de articulação entre a 

Direção e o Município, bem como a designação da equipa para 

operar a referida mudança. 
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3 - Critérios de avaliação;  

- Foram aprovados por unanimidade os critérios de avaliação das 

disciplinas nos termos do artigo 7º do Despacho normativo nº1-

F/2016. Os critérios de avaliação para os 1º,2º,3º,5º,6º,7º,8º e 9º 

foram elaborados em conformidade com a Portaria nº223-A/2018 e 

os dos 10º, 11º e 12º anos com a Portaria nº226-A/2018. 

Ficará um exemplar nos serviços administrativos e serão ainda 

disponibilizados na página do Agrupamento e enviados para o 

Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

Não foram elaborados os critérios de avaliação da disciplina de 

Educação Moral Religiosa e Católica porque ainda não há 

professor. 

 

4 - Plano Plurianual de atividades; 

- Foi aprovada a proposta a apresentar ao Conselho Geral para 

aprovação, nos termos do artigo 13 do Dec. Lei nº75/2008, alterado 

pelo Dec. Lei nº137/2012. 

 

5 - Plano anual de atividades; 

- Foi apresentada a proposta do plano anual de atividades que será 

novamente enviada a todos os elementos que integram o Conselho 

Pedagógico, com eventuais alterações que venham a propor, para 

que possam fazer uma última verificação. Posteriormente a 

proposta será remetida ao Conselho Geral para aprovação, nos 

termos do artigo 13 do Dec. Lei nº75/2008, alterado pelo Dec. Lei 

nº137/2012. 

 

 



    
 
 

 

 

6 - Outros assuntos 

- Foi aprovada por unanimidade a proposta de realização das 

reuniões intercalares do 1º ao 12º ano. As referidas reuniões terão 

lugar no período de 28 de outubro a 5 de novembro. 

Os Diretores de Turma devem informar os representantes dos 

encarregados de educação e os delegados de turma, no caso do 3º 

ciclo e secundário. 

- Foi aprovado o modelo da ficha informativa intercalar, da qual 

deve ser dado conhecimento aos encarregados de educação, 

preferencialmente através de email. 

- No âmbito do EQAVET foram aprovados os questionários de 

satisfação para aplicar aos takeholders internos e externos. 

- Foi aprovada a proposta de uma adenda ao Regulamento Interno, 

para integração de um artigo sobre Cidadania e Desenvolvimento. 

Esta proposta será apresentada ao Conselho Geral para aprovação. 

- O Grupo 500 apresentou uma proposta relativamente à 

coadjuvação na disciplina de Matemática. Proposta não aprovada. 

- A Equipa PES e atendendo ao facto de no ano letivo anterior 

termos estado em confinamento, decidiu manter, para o ano letivo 

de 2020/2021, as cinco áreas de intervenção prioritárias, definidas 

em reunião de cinco de setembro, de 2019.  

1.º Educação para os afetos e a sexualidade; 

2.º Alimentação saudável e atividade física; 

3.º Higiene corporal e saúde oral; 

4.º Hábitos de sono e repouso; 

5.º Educação postural; 

Proposta ratificada. 



    
 
 

 

- Neste ano letivo e atendendo às circunstâncias (covid-19), o GAJ 

(Gabinete de Apoio ao Jovem) funcionará por marcação, isto é, 

quando algum aluno necessitar do serviço de 

enfermagem/elemento da equipa de saúde escolar deverá solicitá-lo 

à Coordenadora PES, professora Isabel Videira. A Coordenadora 

PES contactará por telefone a enfermeira Rita para marcar horário 

de atendimento do aluno. O aluno será atendido no GAJ pela 

enfermeira/elemento da equipa de saúde escolar. 

- No âmbito da Educação para a Saúde não tendo havido novas 

candidaturasao "Selo Escola Saudável", devido ao contexto de 

pandemia, foi atribuída ao Agrupamento, uma verba idêntica à do 

ano anterior (870 euros). 

- A Coordenadora do Desporto Escolar informa que para o 

Programa do Desporto Escolar do ciclo quadrienal de gestão 

2017/2021, os grupos equipas referentes aos Clubes de Desporto 

Escolar para 2020/2021 são: 

- Ténis de mesa Vários Misto- Prof. Clara Pires  

- Boccia- Prof. Rui Tiago Soares 

- Badminton Vários Misto— Prof. Clara Pires (infantis e juvenis) 

- Badminton Vários Misto - Prof. Bruno Guedes ( iniciados) 

- Natação Vários Misto - Prof. Hugo Eduardo Cerqueira 

Proposta aprovada. 

- Na página do Agrupamento há um link denominado “Help”, para 

que qualquer situação anómala com o equipamento informático seja 

reportada, para se proceder à resolução do problema, logo que 

possível e sem qualquer tipo de constrangimentos. 

- De acordo com o previsto nos artigos 21º e 22º do DL nº54/2018 

de 6 de Julho, alterado pela Lei nº 116/2019, de 13 de setembro, o 



    
 
 

 

Grupo de Educação Especial propõe para aprovação os Relatórios 

Técnico Pedagógicos (RTP) de alguns alunos. Proposta aprovada. 

- De acordo com o previsto nos artigos 21º e 22º do DL nº54/2018 

de 6 de Julho, alterado pela Lei nº 116/2019, de 13 de setembro, o 

Grupo de Educação Especial propõe para aprovação, por transição 

de ciclo, os Relatórios Técnico Pedagógicos (RTP) de alguns 

alunos. Proposta aprovada. 

- Os elementos que integram este Órgão parabeneziram o professor 

Victor Sil pela sua eleição para desempenhar o cargo de presidente 

do Conselho Geral. 

- O professor Sandro Sampaio e restantes conselheiros 

manifestaram a sua satisfação pelos excelentes resultados/médias 

de alguns alunos do 12º ano, que para além de ser noticiado, 

elevam o prestígio da nossa escola. 

 

A secretária 

Dulce da Assunção Xavier 


