Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 13 de novembro de 2019

Ordem de Trabalhos:
1- Aprovação da ata da reunião anterior;
2- Informações;
3- Normas para as reuniões de avaliação do 1º período;
4- Outros assuntos.
1- Aprovação da ata da reunião anterior;
A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na reunião.

2- Informações;


Despacho nº9487/2019 – Lista de entidades acreditadas como avaliadoras e
certificadoras de manuais escolares para o ano de 2019.



Prémios Europeus- Funcionamento da União Europeia.

3- Normas para as reuniões de avaliação do 1º período;
 Foram lidas, analisadas e aprovadas as normas para as reuniões de avaliação do 1º
período.
 Foi dado conhecimento do calendário das reuniões.

4- Outros assuntos.
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Foi aprovada uma adenda ao Regulamento Interno proposta pela Equipa

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAI) na sequência da publicação da
Lei nº 116/2019, de 13 de Setembro que introduz alterações ao Decreto-Lei n.º
54/2018, de 6 de Julho.

Esta proposta seguirá para o Conselho Geral, para

aprovação.


Foi aprovada uma adenda ao Projeto Educativo proposta pela EMAI na

sequência da publicação da Lei nº 116/2019, de 13 de Setembro que introduz
alterações ao Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de Julho. Esta proposta seguirá para o
Conselho Geral, para aprovação.


Foi aprovado o Plano de Ação Estratégica para o biénio 2019/2021.



De acordo com o previsto no ponto 3 do art.º 7.º; no ponto 3 do art.º 9.º; no

ponto 6 do art.º 10.º e no ponto 5 do art.º 21.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de
julho, alterado pela Lei nº 116/2019, de 13 de setembro, a EMAEI propôs a
aprovação de instrumentos de avaliação e de monitorização do Relatório Técnico
Pedagógico. Os instrumentos foram aprovados por unanimidade.


Visita de estudo no dia 22/11/2019 ao Centro Interpretativo do Cabeço da Mina

para os alunos do 1º Ano do Curso profissional de Técnico Auxiliar de Saúde e do 2º
Ano do Curso profissional de Técnico Comercial. Aprovada por unanimidade.


Visita e participação como espetadores do Cinecôa no dia 29/11/2019 para os

alunos do 1º ano do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde e do 2º Ano do
Curso Profissional de Técnico Comercial . Aprovada por unanimidade.


Visita e participação numa aula prática na loja Auchan e Golfe Montebelo -

Viseu no dia 04/12/2019 para os alunos do 2º Ano do Curso Profissional de Técnico
Comercial. Aprovada por unanimidade,


Visita de estudo à Quinta do Vale Meão e Barragem do Alto Sabor no dia

13/12/2019 para os alunos do 2º Ano do Curso Profissional de Técnico Comercial.
Aprovada por unanimidade.


Ida ao teatro dia 21 de novembro, quinta-feira, pelas 11 horas, no Auditório

Municipal Adelina Campos para os

alunos do 9º ano e do Ensino Secundário

assistirem à peça de teatro Frei Luís de Sousa, da companhia de teatro Filandorra,
no âmbito da disciplina de Português. Aprovada por unanimidade.


"O dia internacional do pijama", dia 20 de novembro: as crianças do Jardim de

Vilas Boas deslocam-se ao Jardim de Freixiel e as de Santa Comba ao Jardim de
Benlhevai. Aprovada por unanimidade.
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Foi dado conhecimento do plano de ação da equipa de autoavaliação



De acordo com o previsto no art.º 2º e no art.º 9º do DL nº54/2018, de 06.07,

alterado pela Lei nº 116/2019, de 13.09 o Grupo de Educação Especial propõe a
aprovação das Adaptações Curriculares Não Significativas, de alunos das seguintes
escolas: Seixo de Manhoses, Samões, Vilas Boas, Vila Flor e Escola Básica e
Secundária de Vila Flor. Foram aprovadas por unanimidade.


No âmbito do Plano de Melhoria da Biblioteca Escolar, para o biénio

2019/2021, a coordenadora solicita aos departamentos, sugestões de melhoria para
otimizar o funcionamento da mesma.

O secretário
__________________________
(Artur Manuel Pires)
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