MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 23 JANEIRO 2019
Ordem de Trabalhos:
1-Aprovação da ata da reunião anterior;
2-Informações;
3-Critérios de natureza pedagógica para a constituição de grupos/ turmas;
4-Opções estruturantes de natureza curricular;
5-Análise da avaliação do 1º Período;
6-Outros assuntos.
1- Relativamente ao primeiro ponto, foi proposta a aprovação da ata da reunião anterior,
sendo esta aprovada por unanimidade.
2- Sobre o segundo ponto, informações, o Diretor do Agrupamento deu conhecimento
da informação relevante que até este período chegou ao Agrupamento, em concreto,
do Despacho nº 779/2019 que define as prioridades de formação contínua e da que
se considera também abrangida na dimensão científica e pedagógica. Ainda neste
ponto, O Conselho Pedagógico ficou informado da Actualização InfoEscolas uma
ferramenta informática importante que fornece dados sobre todos os ciclos de ensino,
com vista a potenciar o sucesso escolar.
3- Foi aprovada por unanimidade a proposta de incluir no Regulamento Interno os
critérios de natureza pedagógica para a constituição de grupos/turmas definidos no
Projeto Educativo já aprovado pelo Conselho Geral.
4- Relativamente a este ponto, opções estruturantes de natureza curricular foi aprovado
por unanimidade esta proposta de incluir como adenda ao Projeto Educativo.

5- O Conselho Pedagógico, analisou os relatórios apresentados
pelas equipas
pedagógicas de acompanhamento. Após a análise e em função dos resultados
obtidos nos diferentes ciclos, foi sugerido que os departamentos/grupos disciplinares
deverão fazer uma reflexão e apresentar estratégias de remediação que concorram
para uma melhoria de resultados, que deverão ser apresentadas ao Conselho
Pedagógico na próxima reunião.
6- Sobre este ponto, Outros assuntos, foi debatido como seria processada a avaliação
intercalar neste segundo período. Foi aprovada a metodologia a seguir:
O diretor de turma deverá recolher a informação de cada disciplina, elaborar a ficha
individual e fazer chegar a informação aos respetivos encarregados de educação por
convocatória e efetuar a respetiva informação, sendo que a recolha de informação
deve acontecer até à última semana de Fevereiro e a entrega aos Encarregados de

Educação deverá ocorrer até 8 de Março. Nos casos em que o diretor considere
pertinente deve reunir, para esse efeito, o conselho de Turma.

O Diretor, informou que o desfile de carnaval será dia 1 de Março com a participação
do ensino pré-escolar, 1º e 2º ciclos com inicio às 14:30 e partida da rua Dr. Carlos
Noronha.
Foi aprovado que a visita de estudo a Coimbra, destinada aos alunos do Curso
Profissional-Técnico de Saúde e prevista no PAA, se realize nos dias 15,16 e 17 de
Março.
O Conselho Pedagógico aprovou a participação das turmas do 10ºB e do Profissional
de Técnicos Auxiliares de Saúde na Feira Medieval de Torre de Moncovo.
Finalmente, O Grupo de Educação Especial apresentou uma proposta para
aprovação das Adaptações Curriculares não significativas, de acordo com o
previsto no artº 2º e no artº 9º do DL nº 54/2018, de 6.07. Para tal, elencou as escolas
e os alunos a usufruir dessas medidas pedagógicas tendo sido aprovada por
unanimidade.
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(António Morgado)

