Minuta da Ata do Conselho Pedagógico de 14 de setembro de 2021
Ordem de Trabalhos:
1- Aprovação da ata da reunião anterior;
2- Informações;
3- Plano anual de atividades;
4- Organização do ano letivo 2021/2022;
5- Apresentação do Projeto de Intervenção MAIA;
6- Apresentação e aprovação do plano de ação para o desenvolvimento digital da
escola;
7- Outros assuntos.
1- Aprovação da ata da reunião anterior;
Foi colocada a aprovação a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos
presentes na referida reunião.

2- Informações;
•

As turmas propostas foram todas aprovadas com exceção da turma do 10º ano de

Ciências e Tecnologias e da de Línguas e Humanidades que tiveram que passar a turma única
de Ciências e Tecnologias / Línguas e Humanidades.
•

A turma do profissional de TAS 1º ano vai funcionar como turma partilhada já que tem

um aluno no curso de Técnico de Turismo Ambiental e Rural na Escola Profissional de
Agricultura de Carvalhais frequentando a componente sociocultural na nossa escola.
•

A SADD concluiu o processo de avaliação dos docentes procedendo à aplicação dos

percentis.
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3- Plano anual de atividades;
•

Os responsáveis pelas estruturas pedagógicas devem apresentar as propostas de

atividades para o plano anual de atividades à colega Isabel Videira até ao final do mês de
setembro.
As atividades propostas devem estar de acordo com as medidas de proteção relativamente ao
COVID-19.

4 - Organização do ano letivo 2021/2022;

•

Vamos manter as medidas organizativas adotadas no ano letivo anterior, nomeadamente
no âmbito da pandemia do COVID-19 enquanto não houver qualquer indicação em
sentido contrário.
Os intervalos serão desencontrados e reduzidos nas situações em que ultrapassavam a
duração de 15 minutos nomeadamente:
- Nas escolas do 1º ciclo com várias turmas.
- Na escola Básica e Secundária o 2º ciclo terá intervalos no período da manhã 9.45h10.00h e 11.30h-11.45h.
No período da tarde será 15.30h-15.45h, terminando as suas atividades letivas às
17.15h.
O 3º ciclo e secundário terá intervalo no período da manhã 10.30h-10.45h e no período
da tarde 14.45h-15.00h e 16.30h-16.45h, terminando as suas atividades letivas às
17.30h.
- O período de almoço será desencontrado, nomeadamente:
Entre os alunos do 1º ciclo e as crianças do pré-escolar.
Entre os alunos do 2º ciclo e os do 3º ciclo e secundário.
- Todas as turmas serão afetas a uma sala e sempre que se deslocam para uma sala
específica essa sala será higienizada antes. Sempre que possível os alunos ficam
sentados um por carteira não trocando de lugar.
- A biblioteca manterá o plano específico de funcionamento com a sua lotação reduzida
pelo menos para metade.
- O auditório manterá a sua lotação reduzida para metade.
- O refeitório manterá igualmente a sua lotação reduzida para metade.
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- O bufete não terá mesas nem cadeiras e servirá apenas bebidas embaladas e os
alimentos embalados ou em saco de papel.
- Todos os alunos, pessoal docente e não docente usarão obrigatoriamente EPIs,
nomeadamente máscaras de proteção e nalguns casos específicos viseira e aventais.
Estes equipamentos serão fornecidos gratuitamente.
- À entrada e saída dos edifícios e de alguns espaços específicos haverá doseadores
com gel desinfetante.
- Higienização de todos os espaços do agrupamento.
- Serão entregues folhetos com informações/regras relativamente às orientações
COVID-19 e funcionamento da respetiva escola.

5

- Apresentação do Projeto de Intervenção MAIA;

•

Foi feita uma breve apresentação do projeto pela coordenadora do mesmo, professora

Isabel Videira. Foi aprovado por unanimidade que este projeto fosse implementado este ano
letivo, nas duas turmas de 6º ano e que os critérios transversais constantes no projeto
continuassem a ser usados como referência nos departamentos.
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– Apresentação e aprovação do plano de ação para o desenvolvimento digital da escola;
•

Foi feita uma breve apresentação do projeto pela professora Anabela David que é a
coordenadora.

•
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Projeto PADDE aprovado por unanimidade.

– Outros assuntos
•

O Projeto Educativo para 2021/2024 foi aprovado na reunião do dia 20 de julho de

2021em reunião de Conselho Geral.
•

Aprovada por unanimidade a planificação da disciplina de Oficina da Música no

terceiro ciclo.
•

O agrupamento no âmbito do plano de desenvolvimento pessoal social e comunitário

(PDPSC), renovou com as duas técnicas (Psicóloga e Técnica de Serviço Social).
Já foram definidas estratégias com os coordenadores de departamento da Educação Pré-escolar
e 1º ciclo e com os coordenadores do 2º, 3º ciclo e secundário com as referidas técnicas para a
implementação do plano.
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•

Foi constituída uma equipa para a elaboração do Plano 21/23 Escola+, plano integrado

para a recuperação das aprendizagens aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros
nº90/2021. Da equipa fazem parte todos os coordenadores de departamento e coordenadora da
biblioteca.
De acordo com as orientações emanadas pelo ME a ação pedagógica do agrupamento é
estruturada a partir de dois eixos:
- Ensinar a aprender;
- Apoiar as comunidades educativas;
- Conhecer e avaliar.
•

Nos termos do ponto 5 do artigo 7º do Despacho Normativo nº10-A/2018, na sua

redação atual e para efeitos de aprovação retifico a proposta apresentada na reunião anterior do
CP das seguintes turmas:
Turma D, terceiro e quarto anos, da Escola Básica Dr. Artur Pimentel - Vila Flor passou de
treze para onze alunos sendo quatro alunos de necessidades educativas (medidas seletivas).
Turma B, quinto ano, da Escola Básica e Secundária de Vila Flor, passou de dezassete para
dezasseis alunos sendo quatro alunos de necessidades educativas (medidas seletivas). Esta
alteração deve-se ao facto de os respetivos encarregados de educação terem efetuado no portal
a matricula na Escola de destino sem ter ocorrido processo de transferência. Proposta aprovada
por unanimidade.
•

O PES reuniu dia 14 de setembro e indicou como áreas prioritárias a serem trabalhadas

este ano letivo as seguintes:
- Saúde mental e competências socioemocionais;
- Alimentação saudável e atividade física;
- Higiene corporal e saúde oral;
- Hábitos de sono e repouso;
- Prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, bem
como de comportamentos aditivos substanciais.
Proposta aprovada e ratificada por unanimidade.
A Educação Sexual será trabalhada no âmbito do programa PRESSE. Respeitando-se as
orientações da Portaria 196-A, de 9 de abril de 2010, nomeadamente no que diz respeito ao
número mínimo de aulas para cada ciclo de ensino.
- 1º e 2º ciclo – 6 horas anuais
- 3º ciclo e secundário – 12 horas anuais.
•

Foi dado conhecimento do folheto informativo sobre o gabinete de apoio ao jovem

(GAJ).
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•

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, seis Relatórios Técnico Pedagógicos (RTP) de 2º ciclo, sete
de terceiro ciclo e um de TAS_1. Proposta aprovada por unanimidade.

A secretária
__________________________
(Beatriz Sarmento)
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