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MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 22 DE JANEIRO DE 2020 
 

Aos vinte dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, pelas dezasseis horas, sob a 
presidência de Fernando Almeida , reuniu-se na Escola Básica e Secundária de Vila Flor o 
Conselho Pedagógico, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1-Aprovação da ata da reunião anterior; 

2-Informações; 

3-Análise da avaliação do 1º período; 

4-Outros assuntos. 

 

No primeiro ponto da ordem de trabalhos, foi aprovada por unanimidade dos presentes, a 
ata da reunião do dia onze de dezembro de dois mil e dezanove. 

Relativamente ao segundo ponto, informações, o Presidente do Conselho Pedagógico 
informou que não existiam informações a transmitir ao Conselho Pedagógico desde o 
anterior e último de dois mil e dezanove realizado no dia onze de dezembro. 

No terceiro ponto da convocatória, procedeu-se à leitura e análise de  resultados da 
avaliação do primeiro período em todos os documentos elaborados pelas equipas 
pedagógicas de acompanhamento. Foi deliberado que os respetivos departamentos 
deverão fazer uma análise e apresentar estratégias de remediação para melhorar os 
resultados, que serão dadas a conhecer  na próxima reunião do Conselho Pedagógico.  

No quarto ponto da convocatória, outro assuntos, procedeu-se à apreciação e votação 
dos diferentes itens : 

 -Sobre a avaliação intercalar neste segundo período, ficou deliberado que até catorze de 
fevereiro deve ser inserida no GIAE ONLINE a informação da avaliação intercalar. .Até dia 
vinte e um de fevereiro  os respetivos diretores de turma devem  reunir com os 
encarregados de educação.Foi ainda decidido que todos os diretores de turma que 
considerassem pertinente reunirem o conselho de turma, para o efeito, que procederiam          
à respetiva convocatória. 

-A Coordenadora de Educação para a Cidadania disponibilizou-se a ir com o assessor  do 
C.F.A.E. aos Departamentos, prestar os esclarecimentos que considerem necessários. 

- Informação sobre a realização do desfile de carnaval  no dia vinte um de fevereiro em 
que participará o ensino pré-escolar e o primeiro e segundo ciclos do Agrupamento. A 
construção do entrudo fica a cargo do segundo ciclo e a decoração do carro alegórico da 
escola escola básica número um de Vila Flor, com início da concentração às catorze horas 
e início do desfile  às catorze e trinta com a partida da rua Dr. Carlos de Noronha A 
temática do desfile terá por base as áreas de intervenção prioritárias definidas pelo PES 
para o presente ano letivo. 

-Foi ratificada a alteração da calendarização da peça Frei Luis de Sousa prevista  no PAA 
para o mês de novembro de dois mil e dezanove e que por motivos de saúde do ator 
principal passou para o dia dezasseis de janeiro. 

-Foram propostas e aprovadas as alterações às  datas das visitas de estudo do curso 
profissional de Técnico Comercial  do dia dezassete de janeiro  para vinte e oito de janeiro 
ao Turismo Industrial de S.João da Madeira. Alterada também a data inicialmente prevista 

da visita de estudo  ao Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) em  trinta e um  
de janeiro para o dia 12 de fevereiro . Estas alterações têm como justificação  o evitar que 
as visitas de estudo se realizem sempre às sextas-feiras e ainda por estar convocada uma 
greve de  pessoal docente e não docente para o dia  trinta e um de janeiro. Ambas as 
propostas de alteração de datas foram aprovadas por unanimidade.  
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-Foi também aprovada a  proposta de realização de uma visita de estudo, apresentada 
pelo grupo disciplinar quatrocentos, a realizar dia seis de maio pelos alunos do sétimo e 
oitavo anos, com destino a Guimarães e Braga. 

-Proposta de realização de vista de estudo, dos alunos do primeiro ano do Curso 
Profissinal TAS, prevista no  PAA,  ao dia aberto da UTAD no dia vinte e cinco de março 
de 2020. Proposta  aprovada por unanimidade. 

-Proposta de realização da atividade: encontro com o escritor/apicultor Paulo Santos que 
não se pode realizar conforme previsto para os dias vinte seis e vinte sete de novembro de 
dois mil e dezanove. Foi  recalendarizada  novamente para os dias onze e doze de 
Fevereiro. Aprovada pr unanimidade a  a proposta de realização da atividade. 

-Aprovada por unanimidade a proposta de alteração de data da atividade/visita aos 
estúdios da RTP-Porto/Participação no programa Praça da Alegria/Museu da Imprensa, 
para o dia três de fevereiro de dois mil e vinte. 

- Aprovada a visita à exposição de Joshua Benoliel, no Centro Cultural de Vila Flor a  
inaugurar dia dez de fevereiro pelas dezasseis horas. Foi convidada uma turma que será 
escolhida pelo Grupo de História. 

-Aprovação por unanimidade do pedido de oito aulas suplementares de Português 
apresentado pelo respetiva  docente,  para as turmas de décimo segundo  A e B,  durante 
o período de quatro semanas.   

-Proposta de atribuição de mais duas aulas suplementares à disciplina de História, de 
forma a anular o número de aulas não lecionadas por inexistência de docente ao longo do 
primeiro período. Proposta aprovada por unanimidade. 

-Aprovada por unanimidade a proposta de criação do “Club Cientic” e da dinamização de 
alguns dias temáticos relativos às Ciências pelos docentes do grupo 520. 

-Relativamente aos avaliadores externos, no âmbito da avaliação do desempenho 
docente, o Presidente informou que no serviço de exames, e sempre que possível, o 
trabalho por estes realizado, no âmbito dessas funções será tido em consideração. 

-Proposta de aprovação do  Relatório Técnico-Pedagógico de vários alunos abrangidos 
pelo DL nº54/20018, de 6 de julho alterado pela Lei nº116/2019 de 13 de Setembro 
apresentada pelo Grupo de Educação Especial,  a qual foi aprovada por unanimidade. 

-Proposta de aprovação, do Programa Educativo Individual de vários alunos abrangidos 
pelo DL 54/2018,de 6 de julho alterado pela Lei nº116,de 13 de setembro apresentada 
pelo Grupo de Educação Especial,  aprovada. 

-Proposta de aprovação, das adaptações Curriculares de vários alunos abrangidos pelo 
DL 54/18 de 6 de junho alterado pela Lei nº116/2019 de 13 de setembro apresentado pelo 
Grupo de Educação Especial, as quais foram aprovadas. 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião às dezoitos horas e vinte  

minutos, da qual se lavrou a presente minuta  assinada pelo secretário. 

                                                

                                                         O Secretário 

                                               ___________________________    

                                                         ( António    Morgado)                                             

  

            



    
 
 

 

 


