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Minuta da ata da reunião do Conselho Pedagógico  

09-09-2019 
 

Ordem de Trabalhos: 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Informações; 

3. Plano Anual de Atividades; 

4. Análise dos resultados das provas do 3º ciclo e dos exames nacionais; 

5. Outros assuntos. 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

Foi posta para aprovação a ata da reunião de 15-07-2019, sendo a mesma aprovada por 

unanimidade dos presentes na reunião. 

 

2- Informações; 

O diretor informou que as turmas propostas foram todas aprovadas. 

 

A Recomendação nº3/2019 do CNE (Conselho Nacional de Educação) refere-se à qualificação e 

valorização de educadores e professores dos ensinos básicos e secundário. 

 

O Despacho nº6851-A/2019 procede à alteração do Despacho nº779/2019 que define as prioridades 

de Formação Continua Docente, bem como a formação específica.  

 

O Despacho nº6851-B/2019 estabelece as regras para adoção de manuais nos Cursos de Educação e 

Formação e Cursos Profissionais. No curso profissional os professores devem fazer o levantamento 

das disciplinas e a respetiva adoção dos manuais até ao final de setembro.   

 

O Despacho nº 6954/2019 estabelece as linhas orientadoras que presidem a um programa de 

intervenção junto de jovens em risco denominado “Segunda Oportunidade”. O referido programa 

destina-se aos alunos que estão dentro da escolaridade obrigatória e se encontram em situação de 

abandono escolar. 

 

O Despacho nº7638-A/2019 procede a um reforço do crédito horário disponível para o desporto 

escolar e reforça as regras a que obedece o seu funcionamento. 

 

A Lei nº96/2019 estabelece a gratuitidade dos manuais escolares procedendo à segunda alteração à 

Lei nº47/2016. Os diretores de turma/professores devem incentivar os alunos a manter em 

condições os manuais escolares. 
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3 - Plano Anual de Atividades; 

Os responsáveis pelas estruturas pedagógicas devem enviar as propostas de atividades para o Plano 

Anual de Atividades à colega Isabel Videira até ao final do mês de setembro. 

 

4 - Análise dos resultados das provas do 3º ciclo e dos exames nacionais; 

Foram analisados os resultados do nosso Agrupamento comparativamente aos resultados dos 

exames nacionais. O Diretor manifestou o seu desagrado face à situação e adiantou que é necessário 

e urgente envolver de forma assertiva e responsável todos os intervenientes no processo educativo. 

 

5 - Outros assuntos. 

O presidente do CP informou que ao recurso hierárquico de avaliação interposto por um 

encarregado de educação foi negado provimento por inexistência de vício de forma. 

 

Foi analisado o relatório de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento relativo ao ano transato. 

O coordenador responsável pela sua elaboração enumera as atividades realizadas, os pontos fortes e 

os fracos no desenrolar do projeto. 

 

Foi apresentada e aprovada por unanimidade uma adenda aos critérios para a elaboração de 

horários. 

 

 Em reunião do PES (Projeto de Promoção de Educação para a Saúde), no dia 5 de setembro do 

corrente mês, foram escolhidas e aprovadas as seguintes Áreas de Intervenção Prioritária para o ano 

letivo 2019/2020: 

- Educação para os afetos e a sexualidade; 

- Alimentação saudável e atividade física; 

- Higiene corporal e saúde oral; 

- Hábitos de sono e repouso; 

- Educação postural; 

 A Educação Sexual será trabalhada no âmbito do programa PRESSE. Respeitando-se as orientações 

da Portaria 196-A, de 9 de abril de 2010, nomeadamente no que diz respeito ao número mínimo de 

aulas para cada ciclo de ensino. 

1.º e 2.º ciclo - 6 horas anuais. 

3.º ciclo e Secundário - 12 horas anuais.  

 

O presidente do CP solicitou aos diretores de turma/professores titulares a eleição dos delegados de 

turma e dos representantes dos encarregados de educação de cada turma até ao final de setembro.  

Pediu ainda que a lista dos eleitos lhe seja entregue logo que possível. 

 

Para responder às solicitações elencadas no relatório da equipa de avaliação interna, o horário de 

funcionamento dos serviços administrativos e direção passa a ser (no período da manhã) das 9.00h 

às 13.00h. 
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Foi referido que a receção aos alunos, decorrerá nos moldes dos anos anteriores, ficando a 

professora Cristina Gonçalves encarregue de organizar o 1º encontro geral aos alunos do 5º ano. As 

crianças da educação pré-escolar e 1º ciclo devem ser recebidas calorosa e afetuosamente e com 

uma atenção particular, dadas as características da sua faixa etária. 

 

O professor Artur Pires apresentou uma proposta no sentido de se abolir a elaboração do relatório 

da medida “Aprender a ler” implementada anteriormente para o 1º e 2º anos do 1º ciclo. Salientou 

que apesar de não haver recurso humano especificamente para o efeito, esse trabalho é 

desenvolvido pelos professores titulares e reforçado atualmente pela equipa recrutada pela CIM, no 

âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. Proposta aprovada por 

unanimidade. 

 

Será elaborado um desdobrável uniformizado, com informações relativas à escola para distribuir 

pelos encarregados de educação com o intuito de sensibilizar a um envolvimento produtivo na vida 

escolar dos seus educandos. 

 

 

 

A secretária 

 

__________________________ 

(Dulce da Assunção Xavier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


