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Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 24 de abril de 2019 
 

Ordem de Trabalhos: 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

2- Informações; 

3- Análise da implementação dos Decretos - Leis 54 e 55/2018 

4- Outros assuntos. 

 

 

1- Aprovação da ata das reunião anterior; 

A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na referida reunião. 
 

2- Informações; 

 

 Em reunião com a CIM e a DSRN foi aprovada a proposta do curso profissional a iniciar no ano 
letivo 2019/2020 – Técnico(a) auxiliar de Saúde. 

 

3- Análise da implementação dos Decretos - Leis 54 e 55/2018 

 

 Abriu-se um espaço de reflexão sobre a implementação dos Decretos-Leis 54 e 55/2018. Os 

responsáveis pelas estruturas pedagógicas intermédias fizeram o ponto de situação, 

pronunciando-se sobre as dinâmicas de trabalho pedagógico efetuado e a sua monitorização 

nos anos iniciais de ciclo, tendo surgido algumas sugestões de operacionalização. 

 

4. Outros assuntos. 

 

 Retificação do calendário das provas de aferição do 2º ciclo-5ºano (as provas que iniciavam às 

09:15 passam para as 09:30 devido ao transporte). 

Em relação à realização das provas de aferição (2º ano), Provas de Expressões Artísticas e 

Expressões Físico-Motoras, o coordenador do primeiro ciclo leu uma proposta de uma docente 

relativamente à integração dos seus dois alunos de segundo ano na turma do mesmo ano, na 

escola que ambos frequentam e com os quais os mesmos estão habituados a interagir, não 

concordando com a integração desses alunos numa turma em que estão os alunos de diferentes 

escolas do concelho. Procedeu-se à votação (seis votos a favor e seis votos contra), tendo sido 

aprovada pelo voto de qualidade do Presidente do Conselho Pedagógico. 

 

 Ao abrigo do artigo 10º do Despacho Normativo nº 3-A/2019 o Presidente do Conselho 

Pedagógico solicitou parecer ao mesmo Órgão sobre a não realização das provas de aferição de 
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uma aluna a frequentar o segundo ano na Escola Básica do Seixo de Manhoses por a mesma ser 

oriunda da Bulgária e estar matriculada desde 20 de março, não dominando a Língua 

Portuguesa. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 Com o intuito de dar continuidade ao Projeto ColorADD, aprovado no ano letivo anterior, vão 

realizar-se as ações em que o projeto está estruturado, no dia 21 de maio de 2019, na escola 

sede e cujo público-alvo, são os alunos do 3º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de 

Vila Flor. Atividade aprovada por unanimidade. 

 

 A atividade do PAA “Prevenção dos Maus Tratos na Infância” da qual consta a elaboração do 

laço azul humano e a peça de teatro “A Menina Que Detestava Livros” destinada aos JI, 1º e 2º 

ciclos prevista para o dia 30 de abril vai ser realizada em Vila Flor com a deslocação dos alunos 

das várias localidades. Atividade aprovada por unanimidade. 

 

 O Tag-Rugby Distrital será dia três de maio, sexta-feira, das 09.00 às 14.00 horas, destinado a 

alunos do 5º ao 12º ano. 

 

 Reforço da necessidade de todos os colegas que tenham artigos para o jornal os fazer chegar 
à professora Isabel Videira através do email videirag@sapo.pt. 
 

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

(RTP) (de acordo com o previsto no DL nº54/2018 de 6 de Julho- artigo 21º), de alguns alunos da 

Escola Básica e Secundária de Vila Flor, os quais foram aprovados por unanimidade. 

 

 O Grupo de Educação Especial propõe ainda para aprovação as Adaptações Curriculares (de 

acordo com o previsto nos art.º 2º e art.º 9º do DL nº54/2018 de 6 de julho), de alguns alunos 

da Escola Básica e Secundária de Vila Flor, os quais foram aprovados por unanimidade. 

 

 A Coordenadora da Biblioteca Escolar deu conhecimento, no âmbito do Plano Nacional de 

Leitura (PNL), que duas alunas de 4º ano, da Escola número 1 de Vila flor, realizarão a prova 

escrita online no dia 29 de abril, na Biblioteca Municipal de Vila Flor. No dia 30 de abril as alunas 

deslocar-se-ão à Biblioteca Municipal de Bragança para participarem na atividade prevista. Foi 

aprovada por unanimidade a proposta de toda a turma poder acompanhá-las nessa deslocação. 

 

 Informou ainda que a semana da leitura decorrerá entre os dias 14 a 17 de maio. A sessão de 

abertura acontecerá pelas 14.30 horas do dia 14 de maio e toda a comunidade educativa está 

convidada a participar. No placard da sala dos professores será afixada uma grelha, à 

semelhança do ano letivo anterior, para que os docentes interessados em estarem presentes 

possam colocar o nome e a respetiva turma que irão acompanhar nesse momento. O Sarau 

Cultural realizar-se-á no dia 16, pelas 20.30 horas. 

 

 

A secretária 

                                                                 __________________________ 

(Cristina Gonçalves) 


