
 

 

     
 

 

MINUTA DA REUNIÃO  DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 

Ordem de trabalhos: 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

2- Informações; 

3- Plano de implementação do ensino em regime não presencial; 

4- Outros assuntos. 

 

Faltou à reunião o conselheiro Sandro Sampaio. 

1. Aprovação da ata da reunião anterior: 

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

 

2. Informações:  

• Alteração da denominação da escola básica nº1 de Vila Flor para Escola Básica Dr. Artur Pimentel, 

Vila Flor. 

• Suspensão das atividades letivas e educativas - instruções e recomendações da DGESTE. 

• A Escola Básica e secundária de Vila Flor é escola de acolhimento para o concelho. 

 

3. Plano de implementação do ensino em regime não presencial: 

• Foi lido e analisado o Plano de implementação do ensino em regime não presencial. Este plano 

cumpre os critérios de elaboração dos horários e as diretrizes emanadas superiormente. O plano foi 

aprovado por unanimidade. 

• Os equipamentos a disponibilizar aos alunos serão os mesmos do ano anterior, numa parceria entre o 

agrupamento de Escolas de Vila Flor e a Autarquia de Vila Flor. 

 • O Diretor do Agrupamento propôs como medida, no caso de os equipamentos serem insuficientes, 

contactar o Vereador da Educação no sentido de os alunos poderem acompanhar o ensino à distância 

nas escolas, acompanhados por um assistente operacional. Foi aprovada por unanimidade.  

 



 

 

5 - Outros assuntos. 

• Face aos resultados da avaliação do processo de alinhamento do sistema de garantia da qualidade com 

o Quadro EQAVET, desenvolvido pelo agrupamento foi atribuído o Selo de Conformidade EQAVET, 

válido por um período de três anos. 

• Foi pedido aos Diretores de Turma que fizessem o levantamento nas respetivas turmas de alunos que 

tendo escalão necessitavam das refeições. 

• Foi também solicitado um levantamento relativamente aos alunos que não têm computador e/ou 

internet. 

• A avaliação Intercalar deve ser registada na plataforma GIAE até 26 de fevereiro e enviada via e-mail 

aos Encarregados de Educação entre 1 e 5 de março. 

  

 

 

A secretária 

_________________________________ 

(Odete Samorinha) 


