MINUTA DA REUNIÃO

DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 27 DE JUNHO DE 2019

Ordem de trabalhos:
Ponto um – Aprovação da ata da reunião anterior;
Ponto dois – Informações;
Ponto três – Aprovação do relatório de avaliação do plano de formação 2018/2019;
Ponto quatro – Aprovação do plano de formação 2019/2020;
Ponto cinco – Decisão final sobre um pedido de revisão da deliberação do Conselho de
Turma de avaliação de um aluno;
Ponto seis – Outros assuntos.
1. Aprovação da ata da reunião anterior.
 A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes na mesma.
2. Informações.
 Circular da DGE sobre a adoção de manuais escolares no ano letivo de 2019/2020, que
refere a suspensão da adoção de manuais escolares em 2019, com efeitos no ano letivo
de 2019/2020 de acordo com o despacho nº4947-B/2019.
 Foi publicado o Despacho Normativo nº16/2019, que procede à alteração do Despacho
Normativo nº 10-A/2018, que estabelece o regime de constituição de grupos e turmas e
o período de funcionamento dos estabelecimentos de ensino.
 Foi publicada a Portaria nº181/2019, que define os termos e as condições no âmbito da
autonomia para implementação de uma gestão superior a 25%; O Conselho Pedagógico
aprovou, por unanimidade, a não aplicação desta portaria.

3. Aprovação do relatório de avaliação do plano de formação 2018/2019.
 Foi analisado e aprovado, por unanimidade, o relatório de avaliação do plano de
formação do presente ano letivo.
4. Aprovação do plano de formação 2019/2020.
 Foi analisado e aprovado, por unanimidade, o plano de formação do agrupamento, ano
letivo 2019/2020.
5. Decisão final sobre um pedido de revisão da deliberação do Conselho de Turma de
avaliação de um aluno.
 O Conselho Pedagógico, depois de analisar o pedido de revisão da deliberação do
Conselho de Turma referente à avaliação de um aluno, deliberou, por unanimidade,
manter a classificação atribuída.
6. Outros assuntos.
 Foram apresentadas as propostas de matrizes curriculares do básico e secundário nos
termos do decreto-lei 55/2018; As mesmas serão analisadas nas estruturas intermédias
e aprovadas na próxima reunião.
 Foram aprovados, por unanimidade, os calendários das provas de equivalência à
frequência, 2ª fase.
 Foram lidos e analisados os relatórios relativos às medidas de promoção do sucesso
educativo, implementadas com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos.
 Os responsáveis pela realização de atividades devem entregar a avaliação das mesmas à
colega Isabel Videira.
 O Conselho Pedagógico apela à participação dos docentes do agrupamento no I
Encontro de Partilha, promovido pelo CFAE Tua e Douro Superior.
 O diretor do agrupamento parabenizou o 1º ciclo pela festa final de ano; reconheceu,
igualmente, o bom trabalho realizado pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação
Inclusiva.

 A coordenadora da Biblioteca Escolar, Beatriz Escaleira, informou que as atividades
relativas à Semana da Leitura decorreram muito satisfatoriamente; O Conselho
Pedagógico deu os parabéns à mesma por, uma vez mais, ter dinamizado de forma
excelente esta atividade.
 Foram aprovados os Relatórios Técnico Pedagógicos, propostos pelo grupo de Educação
Especial e de acordo com o previsto no DL nº54/2018 de 6 de Julho- artigo 21º, de
alguns alunos do agrupamento.
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