
 

 

 

     

 

MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 9 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Ordem de trabalhos: 

1 – Aprovação da ata da reunião anterior; 

2 – Informações; 

3 – Avaliação de desempenho do pessoal docente 2020-2021; 

4 – Outros assuntos. 

1 – Aprovação da ata da reunião anterior: 

A ata foi aprovada, por unanimidade, pelos presentes na reunião. 

2. Informações:  

 Foram aprovados o Plano Plurianual de Atividades e o Plano Anual de Atividades pelo Conselho 

Geral no dia vinte e seis de novembro de 2020. 

 Já abriu a nova Escola Básica de Vila Flor (1º Ciclo e Pré-escolar), futuramente denominada Escola 

Básica Dr. Artur Pimentel - Vila Flor. 

3. Avaliação de desempenho do pessoal docente:  

 Foram aprovados os documentos de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas  

pelos avaliadores nos termos do artigo 4.º e dos parâmetros previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º 

do Decreto Regulamentar n.º 26/2012. Foi, igualmente, aprovada a calendarização do processo de 

avaliação para o corrente ano letivo, bem como os procedimentos relativos ao mesmo. Todos os 

documentos inerentes à avaliação do desempenho docente estão disponíveis na página do 

agrupamento. 

4. Outros assuntos:  

 Foi aprovada por maioria a realização das reuniões de avaliação do 1º período de modo presencial.  

 Foi aprovado por unanimidade o Relatório do Operador que contém o plano de melhoria do EQAVET, 

Quadro de Referência Europeu de Garantia de Qualidade para a Educação e Formação Profissionais 

(EFP). Após a submissão do relatório no site da ANQEP, Agência Nacional para a Qualificação e o 

Ensino Profissional, irão efetuar-se várias reuniões com os diferentes intervenientes da comunidade 

(stakeholders). 

 



 

 

 Foram criados na página eletrónica do Agrupamento dois separadores, tendo como objetivo a 

divulgação de informação do EQAVET e opiniões / sugestões de melhoria do ensino profissional.  

 Foi aprovado por unanimidade a adenda ao Projeto Educativo, uma vez que se torna necessário incluir 

neste projeto os objetivos dos cursos profissionais para o Alinhamento com o Quadro EQAVET. 

 Foi aprovado por unanimidade o Resumo dos Anteprojetos PAP, Prova de Aptidão Profissional, dos 

alunos do 12º ano do Curso Profissional Técnico Comercial. 

  No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar nas Terras de Trás-os-

Montes (PIICIE-TTM), vai ser implementado pela Equipa Multidisciplinar do Projeto Municipal - Vila 

Flor +,  o Projeto Sarilhos do Amarelo, no 1ª Ciclo do Ensino Básico, no 3º e 4º ano de escolaridade. 

Este Projeto visa desenvolver as competências de autonomia e de autoregulação nos alunos de modo a 

melhorar as suas aprendizagens. Foi aprovado por unanimidade. 

 Foi aprovada por unanimidade a atribuição de onze aulas suplementares na disciplina de História, para 

o nono ano de escolaridade, turma B, para compensar as tolerâncias de ponto e o isolamento 

profilático.  

 De acordo com o previsto nos Artigos 2.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de Julho, alterado pela 

Lei n.º116/2019, de 13 de Setembro, o Grupo de Educação Especial propõe para aprovação as 

Adaptações Curriculares de alunos da Escola Básica e Secundária de Vila Flor. Foram aprovadas por 

unanimidade. 

 O Coordenador de Diretores de Turma do Ensino Secundário sugeriu que a sala 2, no bloco A, fosse 

reservada e equipada com o equipamento necessário para a realização de aulas online. 

 

A secretária, 

_________________________________ 

(Palmira Silva Magueta)  


