Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 23 de junho de 2021
Ordem de Trabalhos:

1- Aprovação da ata da reunião anterior;
2- Informações;
3- Adoção dos manuais escolares;
4- Plano das atividades de enriquecimento curricular;
5- Aprovação do relatório de avaliação do plano de formação 2020/2021;
6- Outros assuntos.

1- Aprovação da ata da reunião anterior
• A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na reunião.

2- Informações
i) Lei n.º 31- A/2021 de 25 de maio da Assembleia da República - permite a realização
de exames nacionais de melhoria de nota no ensino secundário e estabelece um
processo de inscrição extraordinário, alterando o Decreto-Lei n.º 10-B/2021, de 4 de
fevereiro.
ii) Declaração de Retificação n.º 381-A/2021 da Comissão Nacional de Acesso ao
Ensino Superior – retifica a deliberação n.º 450/2021, de 7 de maio.

3- Adoção dos manuais escolares
• Nos termos da portaria n.º81/2014, artigo 3º, o Conselho Pedagógico efetuou a
aprovação por unanimidade dos manuais escolares para os sétimo e décimo ano de
escolaridade,

tendo em conta o resultado do processo de apreciação e selecção

efetuada pelos departamentos através dos grupos disciplinares.

4- Plano das atividades de enriquecimento curricular
• Foi efetuada a análise do plano das atividades de enriquecimento curricular, tendo
sido aprovado por unanimidade dos presentes.

1 de 3

5- Aprovação do relatório de avaliação do plano de formação 2020/2021
• Foi efetuada a análise do relatório de avaliação do plano de formação 2020/2021,
tendo sido aprovado por unanimidade dos presentes.

6- Outros assuntos
i) Foi elaborado pela equipa responsável uma proposta de Projeto Educativo, que o
Conselho Pedagógico concordou colocar à disposição da comunidade educativa para
que a mesma se possa pronunciar.
ii) Foi aprovada por unanimidade dos presentes a proposta de atividade do professor
António Samorinha, “Aula de Campo” destinada aos alunos do 4º E da Escola Básica
Dr. Artur Pimentel-Vila Flor, conforme cronograma apresentado.
iii) Foi ratificada por unanimidade a decisão de alteração da atividade “O Anjo de
Timor”- Perspetiva Literária e Artística, prevista para o dia 11 de Junho de 2021 e que
por motivos de saúde da pintora Graça Morais passou para o dia 18 junho de 2021.
iv) Foi ratificada por unanimidade a decisão de aprovação da da visita de estudo do
Jardim de Infância de Vilas Boas, proposta pela educadora Anabela Salgueiro, ao
ZOO de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, no dia 8 de julho.
v) O Presidente do Conselho Pedagógico referiu que na sequência da SELFIE ao
agrupamento os resultados obtidos ao nível dos dirigentes escolares não são
satisfatórias pelo que solicitou aos conselheiros que apresentem propostas de ações
para o PADDE.
vi) A secção de avaliação do desempenho docente do Conselho Pedagógico é
constituída pelo diretor que preside e por quatro docentes eleitos de entre os
membros do Conselho Pedagógico. Para o efeito foram eleitos por unanimidade os
seguintes elementos do Conselho Pedagógico, Fernando Almeida, Artur Pires, Dulce
Xavier, Sandro Sampaio e Cristina Gonçalves.
vii) Foi aprovado por unanimidade o calendário de Provas de equivalência à frequência
do 3º ciclo do Ensino Básico, 2ª fase.
viii) Por proposta do Grupo de Educação Especial foi aprovado por unanimidade dos
presentes, de acordo com o previsto nos artigos 21º e 22º do DL n.º 54/2018 de 6 de
Julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, o Relatório Técnico
Pedagógico (RTP) de uma aluna do 2º A da Escola Básica Dr. Artur Pimentel - Vila
Flor e de acordo com o previsto nos artigos 2º e 9º do DL n.º 54/2018 de 6 de julho,
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alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, as Adaptações Curriculares de um
aluno do 4º E da Escola Básica Dr. Artur Pimentel - Vila Flor para as disciplinas de
Português e de Matemática.

O secretário
__________________________
(António José Machado Ferreira)
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