
  

1 
 

 

-Minuta da Ata do Conselho Pedagógico de vinte de janeiro de 2021- 

 

Ordem de trabalhos: 

1-Aprovação da ata da reunião anterior 

2-Informações 

3-Análise da avaliação do 1º período 

4-Outros assuntos 

Relativamente ao primeiro ponto, foi aprovada, por unanimidade dos 

presentes, a ata da reunião anterior. 

No segundo ponto, o Presidente do Conselho Pedagógico prestou a 

informação relativa ao Orçamento Participativo das Escolas dirigido 

aos alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário. 

Relativamente ao terceiro ponto procedeu-se à leitura e análise dos 

relatórios das equipas pedagógicas de acompanhamento, que fizeram 

uma análise dos resultados com base nas tabelas e gráficos extraídos 

do programa alunos. Os departamentos/grupos disciplinares devem 

fazer uma análise e apresentar estratégias de remediação para 

melhoria dos resultados, as quais serão dadas a conhecer ao Conselho 

Pedagógico na próxima reunião. 

 

4-Outros Assuntos:  

 Foi feita a  ana lise dos relato rios das medidas de promoça o do 

sucesso escolar: 

- Relato rio do ApoioPedago gico/PLNM;   

- Relato rio do Acompanhamento e Avaliaça o do Apoio Tutorial 

Especí fico; 

- Relato rio do Apoio Para a Avaliaça o Externa (APAE); 
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Foi realizada a análise dos relatórios das medidas do Plano de  

 Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário (Escola e Família 

de Mãos Dadas, Aprender a ser mais e melhor e Apoio Tutorial      

 Específico–Agarra esta Oportunidade). 

 Foram analisados todos os indicadores EQAVET sendo estes 

aprovados por unanimidade. 

 Aprovado por unanimidade o relatório de MONITORIZAÇÃO DO 

PLANO DE AÇÃO- EQAVET- SISTEMA DE GARANTIA DE 

QUALIDADE, relativo ao 1º período, após a análise 

pormenorizada dos seus indicadores e objetivos operacionais 

e específicos. 

 Aprovado por unanimidade os relatórios de inquéritos de 

acompanhamento do percurso dos ex-alunos do ensino 

profissional. 

 Proposta de alteração do horário dos alunos do TAS. Devido ao 

COVID-19 as horas da FCT deste ano, transitarão para o 3º ano e 

as horas de formação em sala de aula do 3º ano deverão ser 

lecionadas este ano, pelo facto de a instituição Santa Casa da 

Misericórdia estar a trabalhar em semanas alternadas o que 

implicaria prolongar as aulas de FCT para Agosto. Ainda por ter 

de acautelar e prevenir os seus utentes daquele vírus. Proposta 

aprovada por unanimidade. 

 O Conselho Pedagógico definiu que a avaliação intercalar do 2º 

período deverá decorrer até ao dia 19 de fevereiro. Os diretores 

de turma deverão transmitir os resultados aos respetivos 

encarregados de educação até dia 26 de fevereiro. 

 Aprovada por unanimidade a proposta do Grupo 510 que solicita 

autorização para a participação na atividade SuperTmatik que 

não está incluída no PAA. 

 Foi tomado conhecimento do sucesso da iniciativa “Caixas 

Solidárias” no âmbito da disciplina de Oficina de Teatro 

promovida e dinamizada pela professora Maria João em parceria 

com a medida “Escola e Família de Mãos Dadas” e a Biblioteca 

Escolar, os alunos do Agrupamento, que promoveram no mês de 
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dezembro uma campanha de recolha de alimentos, brinquedos e 

vestuário.  Esta iniciativa contou com o envolvimento de toda a 

comunidade escolar, com alguns comerciantes que sentiram a 

onda de solidariedade e que se prontificaram a apoiar esta causa. 

Foram feitas 28 “Caixas Solidárias” distribuídas por 28 famílias e 

entregues na época natalícia dando-lhes conforto o que as fez 

sentir a magia de Natal. Os membros do Conselho Pedagógico   

louvaram esta atividade e lançaram o desafio para o 

desenvolvimento de outras ações que promovam uma ligação 

mais forte entre a escola e a comunidade. 

 O Presidente do Conselho Pedagógico informou neste ponto, que 

o trabalho desenvolvido pelos Avaliadores externos será tido em 

consideração na distribuição do serviço de exames neste ano 

letivo. 

 No contexto de pandemia, fez-se uma análise sobre o 

funcionamento do Agrupamento e ao processo de ensino-

aprendizagem. Dessa análise foi salientado o empenho dos 

diretores de turma, dos professores em geral, dos funcionários, 

em suma de todos os envolvidos, que em situação de 

adversidade deram o seu melhor e contribuíram para a obtenção 

de bons resultados finais, apesar das adaptações necessárias 

desde o modelo de ensino à distância com várias insuficiências 

de meios, desde logo os computadores, às falhas de rede na 

comunicação, à inexperiência de utilização do sistema On-line, 

sobretudo nos alunos. Não obstante, todos estes obstáculos 

foram progressivamente, dia a dia ultrapassados com resiliência 

permanente e empenho de todos. 

 O Presidente do Conselho Pedagógico informou que as futuras 

reuniões do Agrupamento se realizariam por videoconferência. 

 Aprovada por unanimidade a proposta do Grupo de Educação 

Especial que submeteu para aprovação o Relatório Técnico 

Pedagógico (RTP) dos alunos. 

O Secretário: 

António Morgado 


