Minuta da ata da reunião do Conselho Pedagógico
09-10-2019
Ordem de Trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Informações;
4. Plano anual de atividades;
5. Outros assuntos.
1- Aprovação da ata da reunião anterior;
Foi posta para aprovação a ata da reunião de 09-09-2019, sendo a mesma aprovada por
unanimidade dos presentes na reunião.
2- Informações;
O diretor deu as seguintes informações:


Lei nº116/2019 de 13 de Setembro – primeira alteração, por apreciação parlamentar,

ao Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de Julho, que estabelece o regime jurídico da educação
inclusiva.


Resolução da Assembleia da República nº164/2019 - recomenda ao governo o ensino

de Suporte Básico de Vida nas escolas.


Resolução da Assembleia da República nº178/2019 - recomenda ao Governo que

estude a possibilidade de introdução da sesta na Educação Pré-Escolar.


Declaração de retificação nº51/2019 que retifica a Lei nº96/2019 de 4 de setembro.



Portaria nº357/2019 – regulamenta as comunicações eletrónicas entre os tribunais e

as escolas da rede pública tutelada pelo Ministério da Educação.


Portaria nº 359/2019 – Procede à regularização da modalidade de ensino à distância.
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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,5º,6º,7º,8, foram elaborados em conformidade com a Portaria
nº223-A/2018 e os dos 10º e 11º 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.

4- Plano anual de atividades;
Foi aprovado por unanimidade o documento a apresentar ao Conselho Geral para posterior
aprovação, nos termos do artigo 13 do Dec. Lei nº75/2008, alterado pelo Dec. Lei nº137/2012. O
mesmo será novamente enviado a todos os elementos do CP após eventuais alterações que venham
a surgir para que possam fazer uma última verificação.

5- Outros assuntos.
 Aprovado por unanimidade a realização de reuniões intercalares do 5º ao 12º ano no
período de 29 de outubro a 7 de novembro, com a duração de 90 minutos para cada
conselho de turma.
Os Diretores de Turma devem informar os Representantes dos Encarregados de Educação e os
delegados de turma, no caso do 3º ciclo e secundário.
Os professores devem carregar no programa GIAE a avaliação intercalar até 48 horas antes da
reunião.
Convocar os Encarregados de Educação para tomar conhecimento da avaliação dos seus
educandos.


Os relatórios Individuais das Provas de Aferição (RIPA) de 2019, relativos aos 2º, 5º e

8º anos de escolaridade, foram impressos e dados a todos os encarregados de educação
através do professor titular de turma/diretor de turma.
Os relatórios de Escola e de Turma das Provas de Aferição (REPA) de 2019, foram
disponibilizados ao coordenador de departamento do 1º ciclo, professores titulares de turma,
aos respetivos delegados de grupo e agora enviados a todos os elementos do CP.
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Plano de Ação Estratégica – O mesmo deve ser alvo de reflexão para eventuais

propostas até ao final do mês de outubro. Na próxima reunião de conselho pedagógico será
feita a aprovação do documento.


Foram aprovados os manuais adotados para os alunos dos cursos profissionais nos

termos Despacho nº6851–B/2019.


Sarau – Responsável pela organização é a Prof. Beatriz Escaleira. Serão envolvidas as

turmas do secundário e as turmas do básico na disciplina de oficina do teatro.


Foi aprovada a realização do magusto escolar da escola básica e secundária no dia 11

de Novembro das 16.00 às 17.30 horas, sendo interrompidas as atividades letivas nesse
período. Foi igualmente aprovada a deslocação das crianças do jardim de infância de
Benlhevai a Santa Comba no dia 11 de novembro, para a comemoração do dia de São
Martinho.


No âmbito da Educação para a Saúde e após candidatura, o nosso Agrupamento foi

contemplado com o "Selo Escola Saudável", nível avançado ao qual está associado um prémio
monetário no valor de 870 euros.


Relembra-se, devido á relevância do mesmo que estão abertas as inscrições até ao dia

10 de outubro de 2019, para o Seminário "Os DAC's - uma ferramenta poderosa para o
sucesso" que vai decorrer, no dia 12 de outubro, das 14:30h às 18:30h, na Escola Básica e
Secundária de Vila Flor.


Foi aprovada uma aula de campo para os alunos de literatura portuguesa na Casa

Museu de Camilo, em Famalicão, no dia 7 de novembro de 2019.


Foi aprovada uma visita de estudo ao centro de Alto Rendimento de Remo e

Canoagem do Pocinho dos alunos do curso Técnico Comercial, e do curso Auxiliar de Saúde,
respetivamente, nos dia 18 e 21 de outubro de 2019.


Foi selecionada para participar no Programa Desportistas no Palácio de Belém a turma

de 2º ano do curso Técnico Comercial. Esta sessão será conduzida pela atleta de alta
competição Patrícia Mamona, no dia 15 de novembro de 2019 pelas 14 horas e trinta
minutos. Esta deslocação será rentabilizada com visitas de interesse para o curso e será nos
dias 14 e 15 de novembro de 2019. A proposta foi aprovada por unanimidade.
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A Coordenadora do Desporto Escolar propôs que para o Programa do Desporto Escolar

do ciclo quadrienal de gestão 2017/2021, os grupos equipas referentes aos Clubes de Desporto
Escolar para 2019/2020 sejam.
- Ténis de mesa Vários Misto- Prof. Clara Pires
- Boccia- Prof. Rui Tiago Soares
- Badminton Vários Misto— Prof. Lúcia Oliveira(infantis e juvenis)
- Badminton Vários Misto - Prof. Nuno Nascimento( iniciados)
- Natação Vários Misto - Prof. Hugo Eduardo Cerqueira
Proposta aprovada por unanimidade.


Foi aprovado por unanimidade o PIT - Plano Individual de Transição, ao abrigo do artº

25º do DL nº 54/2018, de 06 de julho, alterado pela Lei nº 116/2019, de 13 de setembro, para
um aluno do 6º ano de escolaridade.

A secretária
__________________________
(Beatriz Sarmento)
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