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Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 13 de julho de 2021 

 

 

Ordem de Trabalhos: 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

2- Informações; 

3- Análise da avaliação do 3º período do 3º ciclo e secundário; 

4- Organização das atividades educativas para o ano letivo 2021/2022; 

5- Outros assuntos. 

 

Antes da ordem de trabalhos o Presidente do Conselho Pedagógico deu as boas vindas à nova 

conselheira, Lúcia Meireles. 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior 

 

Foi posta a aprovação a ata da reunião de vinte e três de junho, a qual foi aprovada por 

unanimidade dos presentes nessa reunião. 

 

2- Informações 

 

• Despacho nº6605-A/2021 – Procede à definição dos referenciais curriculares das várias 

dimensões do desenvolvimento curricular, incluindo a avaliação externa. 
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• Deliberação nº 691-A/2021 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior - estabelece 

regras quanto à utilização de exames finais nacionais realizados na 2ª fase, na candidatura ao 

ensino superior 2021-2022. 

• Resolução do Conselho de Ministros nº90/2021 – Aprova o Plano 21/23 Escola+, plano 

integrado para a recuperação das aprendizagens. 

• Despacho nº6726-A/2021- Aprova os calendários, para o ano letivo de 2021-2022, dos 

estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, dos 

estabelecimentos particulares de ensino especial, bem como o calendário de provas e exames 

dos ensinos básico e secundário relativo ao calendário escolar 2021/2022. 

 

3- Análise da avaliação do 3º período do 3º ciclo e secundário; 

 

• Leitura e análise dos relatórios das equipas pedagógicas de acompanhamento, as quais fizeram 

uma análise dos resultados com base nas tabelas e gráficos extraídos do programa alunos. 

• Leitura e análise da avaliação efetuada pelo departamento do pré-escolar relativamente aos 

resultados do 3º período. 

 

 

4. Organização das atividades educativas para o ano letivo 2021/2022 

 

• Critérios para a elaboração dos horários (aprovação das matrizes curriculares – No 1º e 3º anos 

dos cursos profissionais o plano de estudos é o constante do catálogo nacional da ANQEP). 

Foram aprovados por unanimidade dos presentes. 

• Plano de ocupação dos tempos escolares. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

• Considerando os recursos humanos disponíveis foi aprovado, por unanimidade dos presentes, 

a substituição da Oficina de Teatro pela Oficina da Música como complemento à Educação 

Artística no 3º ciclo. 

 

5. Outros assuntos 

 

• Decisão sobre o início das atividades letivas para o ano letivo 2021/2022 – de acordo com o 

Despacho nº 6726-A/2021 o Conselho Pedagógico decidiu, por unanimidade dos presentes, 

que o início das atividades letivas para o ano letivo 2021/2022 ocorrerá no dia 17 de setembro. 

• Proposta de alteração da alínea d) do artigo 87º – Quadro de Mérito do Regulamento Interno. 

Foi aprovada por unanimidade dos presentes. 
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• O colega Hélder Magueta, professor de Matemática A das turmas A e B do 11.º ano, solicita a 

atribuição de 30 unidades letivas (45 minutos) no horário dessas turmas no próximo ano letivo 

(12.º ano) para recuperação do atraso que se verifica no cumprimento do programa da 

disciplina. Foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

• O Grupo de Matemática do terceiro ciclo e ensino secundário propõe o alargamento das 

coadjuvações (dois tempos semanais em cada turma) às turmas do oitavo ano no próximo ano 

letivo, com base na boa experiência que têm sido as coadjuvações na disciplina de Matemática 

nas turmas do nono ano. Foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

• De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros nº90/2021 foi proposta a coadjuvação 

nas disciplinas de matemática e português do 3º ano em tempos a decidir conforme o crédito 

/ recursos humanos disponíveis e do 5º ano em dois tempos letivos semanais, bem como na 

disciplina de matemática do 7º e do 8º ano. A coadjuvação no 10º ano será nas disciplinas de 

biologia e geologia e de física e química A em três tempos letivos. Foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. 

• No início do próximo ano escolar os conselhos de turma deverão analisar a Resolução do 

Conselho de Ministros nº90/2021 e apresentar propostas no âmbito do Plano 21/23 Escola+ 

• Decisão sobre as Aulas de Preparação para a Avaliação Externa (APAE). Foi aprovado, por 

unanimidade dos presentes, manter apenas para os anos terminais da disciplina já que, nos 

outros anos, a frequência é muito reduzida e mesmo nula em algumas situações. 

• Foram apresentados os seguintes relatórios relativos às medidas de promoção do sucesso 

educativo implementadas com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos: 

• Relatórios relativos ao acompanhamento e avaliação do Apoio Tutorial Específico, 

• Relatórios relativos ao Plano de Desenvolvimento, Pessoal, Social e Comunitário – 

medida “Aprender a ser mais e melhor!”, medida “Escola e Família de Mãos Dadas” e 

medida “Apoio Tutorial Específico – Agarra esta Oportunidade”, 

• Relatório de monitorização das aulas de APAE, 

• Relatório do Apoio Pedagógico / PLNM 

• Relatório anual do Coordenador da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola. 

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

atual, foi proposta a aprovação das seguintes turmas: 

• Turma D, 3º/4º anos, da Escola Básica Dr. Artur Pimentel-Vila Flor, com 13 alunos sendo 

4 alunos de necessidades educativas (medidas seletivas). Foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. 

• Turma B, 5º ano, da Escola Básica e Secundária de Vila Flor, com 17 alunos sendo 4 

alunos de necessidades educativas (medidas seletivas). Foi aprovada por unanimidade 

dos presentes. 
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• Turma A, 6º ano, da Escola Básica e Secundária de Vila Flor, com 21 alunos sendo 2 

alunos de necessidades educativas (medidas seletivas). Foi aprovada por unanimidade 

dos presentes. 

• Turma C, 7º ano, da Escola Básica e Secundária de Vila Flor, com 14 alunos sendo 3 de 

necessidades educativas (medidas seletivas). Foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. 

• A turma do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde, da Escola Básica e 

Secundária de Vila Flor, 3ºano, com 19 alunos, sendo 3 alunos de necessidades 

educativas (medidas seletivas). Foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

• Proposta de manutenção dos elementos permanentes da EMAEI (Equipa Multidisciplinar da 

Apoio à Educação Inclusiva), nomeadamente os três membros em representação do Conselho 

Pedagógico. A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

• Após ter estado em consulta pública e não tendo sido apresentadas propostas de alteração ao 

Projeto Educativo o Conselho Pedagógico, sob proposta do Diretor, efetuou uma última análise 

ao documento tendo-o decidido enviar ao Conselho Geral. 

• 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, foi aprovado o Relatório Técnico Pedagógico (RTP) de um 

aluno do 5º ano, turma A, da Escola Básica e Secundária de Vila Flor. 

• Quadro de Mérito – Foram analisadas as propostas para o Quadro de Mérito por excelentes 

resultados escolares feitas pelos respetivos conselhos de turma e conselho de docentes. As 

propostas foram aprovadas por unanimidade. Não participou na votação relativa ao 11ºA a 

conselheira Cristina Gonçalves por incompatibilidade legal. 

• O Conselho Pedagógico congratulou-se e manifestou a sua satisfação relativamente ao elevado 

número de alunos, que no presente ano letivo, estão em situação de integrar o Quadro de 

Mérito, tendo sido referido que para tal contribuiu o esforço realizado pelos professores, 

alunos e respetivas famílias. 

• Proposta de alteração, feita pelos Coordenadores dos Diretores de Turma, pelo Coordenador 

do 1º ciclo e pelo Diretor do Curso Profissional, ao Plano de Atividades da Turma (PAT), com a 

introdução do PAT Digital. A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

 

 

 

 

A secretária 

 

__________________________ 

(Etelvina Sil) 
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