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Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 17 de novembro de 2021 
 

 

 

Ordem de Trabalhos: 
 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

2- Informações; 

3- Normas para as reuniões de avaliação do 1º período; 

4- Aprovação do plano do Agrupamento para a recuperação das 

aprendizagens no âmbito do plano 21|23 Escola+. 

5- Outros assuntos. 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 
 
A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na reunião. 

 
 

2- Informações; 

 

   O Centro de Ciência Viva de Bragança vai realizar no âmbito do projeto “Promoção 

das Competências Científicas e Tecnológicas”, integrado no PIICIE, mais uma sessão 

de capacitação no dia 16 de Dezembro para os grupos 110, 230, 500, 510 e 520. 

 

 
 

3- Normas para as reuniões de avaliação do 1º período; 
 

 

 Foram lidas, analisadas  e aprovadas por unanimidade, as normas para as reuniões 

de avaliação do 1º período. 

 

 De acordo com a Portaria 223-A/2018, artigo 35 ponto 9 e Portaria 226-A/2018, artigo 

34 ponto 7, foi aprovada a participação de técnicos nas reuniões de avaliação. 

 De acordo com o Despacho nº 6726-A/2021, de 8 de Julho, foi aprovada a reunião de 

articulação entre os educadores de infância e os professores do 1º ciclo do ensino 

básico. 
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  Foi entregue o calendário das reuniões de avaliação. 

 

 
 

 

4- Aprovação do plano do Agrupamento para a recuperação das aprendizagens no 

âmbito do plano 21|23 Escola+. 

 
 

 Foi lido, analisado e aprovado o plano do Agrupamento para a recuperação das 

aprendizagens no âmbito do plano 21|23 Escola+. 

 

 
 

5- Outros assuntos. 
 

 

 

   Foi concluída a proposta final do Plano Anual de Atividades a apresentar ao 

Conselho Geral para aprovação, nos termos do artigo 13 do Dec. Lei nº75/2008, 

alterado pelo Dec. Lei nº137/2012. 

   Foram aprovados os relatórios de satisfação do ensino profissional. 

   Foi  aprovado um formulário a utilizar na “Avaliação da eficácia das medidas de 

apoio à aprendizagem e à inclusão”, relativo ao RTP dos alunos enquadrados no DL nº 

54/2018 de 6 de julho, alterado pela Lei nº 116/2019, de 13 de setembro.  

   O trabalho colaborativo que  está marcado no horário  deve ser rendibilizado. 

   O grupo 400 solicitou ao Conselho Pedagógico a aprovação da correção que 

efetuou aos critérios de avaliação do 3º ciclo, tendo a mesma sido aprovada. 

   De acordo com o previsto nos artigos 2º e 9º 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 as Adaptações Curriculares de alunos das seguintes escolas: 

Escola Básica Dr Artur Pimentel, Escola Básica de Samões e Escola Básica e 

Secundária de Vila Flor. Foram aprovadas por unanimidade.  

 

 

O secretário 

__________________________ 

(Artur Manuel Pires) 

 


