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MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

19/05/2021 

Secretário: Sandro Sampaio 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

• A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na mesma. 

2. Informações; 

• O presidente do Conselho Pedagógico deu a conhecer os 

seguintes documentos: 

i) Despacho n.º 4272-A/2021 - Adequação dos prazos do 

ciclo avaliativo da ADD, bem como os procedimentos de 

natureza excecional inerentes à formação contínua, 

relativos aos anos escolares de 2019-2020 e 2020-2021.  

ii) Resolução da Assembleia da República nº124/2021- 

Recomenda ao governo a elaboração de um plano 

integrado de preparação do regresso aos contextos 

escolares. 

iii) Deliberação nº450/2021 da Comissão Nacional de Acesso 

ao Ensino Superior – estabelece a correspondência entre 

os exames nacionais do secundário e as provas de ingresso 

na candidatura ao ensino superior de 2021-2022. 

iv) Despacho n.º 4794-B/2021- Estabelece os procedimentos, 

prazos e critérios de avaliação para certificação de 

manuais escolares e calendário de adoção para os manuais 

escolares dos cursos profissionais e procede à segunda 

alteração dos calendários de avaliação, certificação e 

adoção de manuais escolares, constante do anexo I ao 

mailto:agrupamentovf@gmail.com


    
 
 

Despacho n.º 4947-B/2019, de 16 de maio, na sua redação 

atual.  

v) Circular Conjunta DGE/ANQEP nº 10194/2021 relativa à 

adoção de manuais escolares no ano letivo de 2021-2022. 

 

3. Aprovação da Informação – Prova de equivalência à 

frequência; 

• Foram aprovadas por unanimidade dos presentes as 

Informações-prova de equivalência à frequência do ensino 

básico e do secundário elaboradas ao abrigo do despacho 

normativo nº10-A/2021. 

 

4. Normas para as reuniões de avaliação do 3º período;  

• Foram analisadas e aprovadas por unanimidade dos presentes 

as normas para as reunio es de avaliaça o do 3ºperí odo, nas 

quais, por decisa o do CP, podera o participar te cnicos ao abrigo 

da Portaria 223-A/2018, artigo 35 ponto 9 e Portaria 226-

A/2018, artigo 34 ponto 7. 

 

5. Outros assuntos. 

i) Foi apresentada pelos coordenadores de departamento, 

presentes, a análise dos relatórios das equipas pedagógicas de 

acompanhamento e respetivas estratégias de remediação 

para melhoria dos resultados, efetuadas pelos departamentos.  

ii) Foi ratificada a decisa o de aprovaça o da Atividade Med On 

Tour promovida pela Associação de Estudantes do Instituto 

de Ciências Biomédicas Abel Salazar, com o apoio do 

Município.  



    
 
 

iii) Foram analisados os relato rios relativos a s medidas do Plano 

de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunita rio (Escola e 

Famí lia de Ma os Dadas, Aprender a Ser Mais e Melhor e Apoio 

Tutorial Especí fico – Agarra esta Oportunidade). 

iv) Foi aprovada por unanimidade dos presentes a proposta da 

atividade Programa de Educação Ambiental "O Valor da 

Água," das Águas do Norte em parceria com o Laboratório de 

Aprendizagem do Município de Vila Flor. As atividades 

consistem em oficinas experimentais a realizar com os alunos 

dos 4.º, 5.º e 8.º anos do Ensino Básico na semana de 7 a 11 de 

junho. 

v) Para assinalar a comemoração do Dia Mundial da Criança, o 

Município de Vila Flor propõe uma peça de Teatro Infantil, em 

estreia, pela Companhia de Teatro Filandorra, a realizar nos 

dias 31 de maio e 1 de junho, no Centro Cultural de Vila Flor. 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

vi) Foi aprovada por unanimidade dos presentes a proposta de 

atividade de Exploração da Natureza. 

vii) Foi apresentada a planificação da visita de estudo do 11º ano 

no âmbito da disciplina de Biologia-Geologia, a realizar nos 

dias 11, 12 e 13 de junho. 

viii) Foram propostos pelo diretor, para efeitos dos pontos 2.6 e 

2.7 da norma 02/JNE/2021, para integrarem o secretariado 

de exames os docentes Ana Paula Morais, Adriana Raquel 

Meira Dias, Eugénia Maria Cancelinha Machado, Andrea 

Maravilha, Maria Isabel Videira Gomes e António José 

Machado Ferreira como coordenador sendo substituído nas 



    
 
 

suas ausências e impedimentos pela Isabel Videira. A 

proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

ix) Em reunião de concertação da Rede de Oferta Formativa, para 

o ano letivo 2021/2022 promovida pela DSRN, no dia 

29/04/2021, foi decidido que seria proposto a oferta de duas 

meias turmas de cursos profissionais a iniciar no ano letivo 

2021/2022 (Técnico de turismo ambiental e rural / Técnico 

auxiliar de saúde). Esta proposta foi já aprovada em rede. Foi 

ainda proposto um CEF tipo 2 o qual mereceu parecer 

desfavorável, não tendo sido aprovado em rede. 

x) Foram aprovadas por unanimidade dos presentes, de acordo 

com o previsto nos artigos 21º e 22º do DL nº54/2018 de 6 de 

julho, alterado pela Lei nº 116/2019, de 13 de setembro, os 

Relatório Técnico Pedagógico (RTP) de alguns alunos deste 

agrupamento, propostos pelo Grupo de Educação Especial. 

xi) Foram aprovadas por unanimidade dos presentes, de acordo 

com o previsto nos artigos 2º e 9º do DL nº54/2018 de 6 de 

julho, alterado pela Lei nº 116/2019, de 13 de setembro, as 

Adaptações Curriculares para alguns alunos do agrupamento, 

propostas pelo Grupo de Educação Especial. 

xii) Foi aprovada a proposta, apresentada pelo docente Sandro 

Sampaio, de uma visita de estudo ao Aterro Intermunicipal, 

ETAR do Cachão e Albufeira do Azibo, para os alunos de 

Biologia e de Geologia, 12º Ano, a realizar no dia 16 de junho. 

 

O secretário 

Sandro Sampaio 

 


