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Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 21 de março de 2019 
 

 

Ordem de Trabalhos: 

 

1- Aprovação das atas das reuniões anteriores; 

2- Informações; 

3- Normas para as reuniões de avaliação do 2º período; 

4- Calendarização e preparação das condições de aplicação das provas de aferição; 

5- Aprovação do modelo informação – prova de equivalência à frequência; 

6- Outros assuntos. 

 

1- Aprovação das atas das reuniões anteriores; 

 

Foram postas a aprovação as atas das reuniões de 23 de janeiro e de 27 de fevereiro. As 

mesmas foram aprovadas por unanimidade dos presentes nas respetivas reuniões. 

 

2- Informações; 

 

 Resolução da Assembleia da República nº36/2019 – Recomenda ao governo que proceda à 

reorganização dos ciclos de estudo no ensino básico e no ensino secundário. 

 Informação conjunta DGE/IAVE relativa às aprendizagens essenciais e sua relação com as 

provas de avaliação externa. 

 Foi publicada a Norma 02/JNE/2019 que contém as instruções para realização, classificação, 

reapreciação e reclamação das Provas e Exames do Ensino Básico e Ensino Secundário. A 

norma foi enviada por correio eletrónico para todos os professores do agrupamento. 

 

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

 

 Foram lidas, analisadas e aprovadas as normas para as reuniões de avaliação do 2º período. 

 A articulação entre o Pré-Escolar e o 1º Ciclo será no dia 8 de abril, às 14.30. 

 

4. Calendarização e preparação das condições de aplicação das provas de aferição; 

 

 A calendarização e o local de realização foram aprovados por unanimidade. 

 A proposta de duração de 50 minutos para a escrita e de 40 minutos para a prática da prova 

de aferição de Expressões Artísticas e Expressões Físico-Motoras do 1º ciclo foi aprovada por 

unanimidade. 
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 A proposta de duração de 60 minutos mais 15 minutos de tolerância em cada uma das partes 

da prova de aferição de Educação Física do 5º ano foi aprovada por unanimidade 

 

5. Aprovação do modelo informação – prova de equivalência à frequência; 

 

 Aprovação do modelo informação – prova de equivalência à frequência, o qual será enviado 

depois de aprovado para os delegados de grupo e coordenador de departamento do 1º ciclo. 

Foi aprovado por unanimidade. 

 Foi entregue a todos os conselheiros um mapa com os nomes, código das provas, tipo de 

provas e duração, de acordo com o disposto no Despacho Normativo nº 3-A/2019. 

 Os grupos docentes devem indicar, até ao dia 27 de março, os nomes de três professores 

para constituírem as equipas responsáveis pela elaboração das provas de equivalência à 

frequência, mencionando o coordenador, o qual tem que estar a lecionar o programa da 

disciplina. 

 A informação-prova deve ser entregue, em suporte informático, na direção até ao próximo 

dia 9 de maio e tem que respeitar o disposto no Despacho Normativo nº 3-A/2019. Deverá 

ser tido em atenção o quadro que tem a ponderação das componentes escrita e prática das 

provas de equivalência à frequência dos cursos científico-humanísticos. 

 Foi aprovado, por unanimidade, o calendário das provas de equivalência à frequência. 

 

6. Outros assuntos. 

 

 O coordenador do secretariado de exames e de provas de aferição, finais de ciclo e de 

equivalência à frequência será o professor António Ferreira, sendo o subcoordenador o 

professor Márcio Martins. 

 A equipa responsável pelo jornal escolar é constituída pelas professoras Paula Morais, Paula 

Sobral e Isabel Videira a quem cabe a coordenação. Todos os colegas que tenham artigos 

para o jornal deverão faze-los chegar à colega Isabel Videira através do email 

videirag@sapo.pt até final de abril. 

 A Comunhão Pascal realizar-se-á no dia 5 de Abril, pelas 11.00 horas. As escolas do pré-

escolar e 1º ciclo que queiram participar devem comunicar antecipadamente essa intenção. 

 Foi aprovada por unanimidade a proposta de curso profissional a iniciar no ano letivo 

2019/2020, cuja candidatura será, por ordem de prioridade: 

 Curso de Técnico/a auxiliar de Saúde  

 Curso de Técnico de Informática – Sistemas 

 Curso de Técnico/a de Turismo 

 Está prevista uma atividade, no âmbito do PAA, para a semana de 1 a 5 de abril, destinada 

aos alunos do 12.º ano e curso profissional de Técnico Auxiliar de Saúde, a levar a cabo pela 

GNR como parceira do PES “Spring Break (Drogas) ”. Foi proposta a alteração para o dia 26 de 

março de forma a articular com a atividade “Prevenção de consumos, atitudes responsáveis 

na sexualidade e cartão europeu de saúde” do PES, prevista para esse dia e para os mesmos 

alunos. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

 Está prevista, no âmbito do PAA, uma atividade da CPCJ, como parceira do PES, sobre 

“Prevenção dos Maus Tratos na Infância” a desenvolver no mês de abril, para o pré-escolar e 
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para o 1º ciclo. A referida comissão é de opinião que a atividade seja alargada aos alunos do 

2º ciclo, pelo que foi proposta a aprovação da inclusão dos alunos desse ciclo. A proposta foi 

aprovada por unanimidade. 

 A atividade “Dia Aberto na UTAD”, para os alunos do 10º A e do 11º A, prevista para o 2º 

período foi agendada para o dia 3 de abril. 

 No âmbito do “Plano Local de Saúde 2018-2020” foi assinada, no dia 20 de março, a “Carta de 

Compromisso” entre o nosso agrupamento e a ULSN (Unidade Local de Saúde do Nordeste). 

 O Conselho Pedagógico tomou conhecimento do Relatório de Avaliação do PES – 1º período. 

 O Grupo de Educação Especial propôs para aprovação os Relatórios Técnico Pedagógicos 

(RTP) (de acordo com o previsto no DL nº54/2018 de 6 de Julho – artigo 21º), de um aluno da 

Escola EB1 de Seixo de Manhoses e de seis alunos da Escola Básica e Secundária de Vila Flor, 

os quais foram aprovados por unanimidade. 

 A proposta dos grupos disciplinares 230 e 520 para a realização de uma visita de estudo a 

realizar no dia 2 de maio à exposição “Corpo Humano – a ciência da vida”, a qual decorre na 

Alfândega do Porto, foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

O secretário 

 

__________________________ 

(Victor Sil) 

 


