Minuta da Ata da Reunião do Conselho Pedagógico de 20/10/2021
Ordem de trabalhos:
1 - Aprovação da ata da reunião anterior;
2 - Informações;
3 - Critérios de avaliação;
4 - Plano anual de atividades;
5 - Outros assuntos.
1 - Aprovação da ata da reunião anterior;
- Foi posta para aprovação a ata da reunião anterior, tendo sido a mesma, aprovada
por unanimidade dos presentes na referida reunião.
2 – Informações;
- Deliberação nº1043/2-2021 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior
que estabelece as regras relativas à utilização dos exames finais nacionais do ensino
secundário como provas de ingresso.
- Despacho 10085/2021 que autoriza a realização de projetos-piloto de partilha de
turmas, no âmbito do ensino profissional, nos estabelecimentos de ensino de nível
não superior. A implementação deste projeto-piloto inicia -se no ano letivo 2021-2022
em escolas inseridas na Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes.
3 - Critérios de avaliação;
- Foram analisados e aprovados, por unanimidade, os critérios de avaliação das
disciplinas nos termos do artigo 7º do Despacho normativo nº1-F/2016. Os critérios de
avaliação para os 1º,2º,3º,5º,6º,7º,8º e 9º foram elaborados em conformidade com a
Portaria nº223-A/2018 e os dos 10º, 11º e 12º anos com a Portaria nº226-A/2018.
(Faltam apenas os de E.M.R.C do 1º ciclo por não haver docente colocado).
- Foram também aprovados por unanimidade, os critérios de avaliação dos cursos
profissionais, os quais foram elaborados em conformidade com a Portaria nº 235A/2018 de 23 de agosto.
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- A avaliação na Educação Pré-Escolar nos termos do Despacho n.º 9180/2016, de
19 de junho, (Orientações Curriculares), assume uma dimensão marcadamente
formativa.
- Ficará um exemplar nos serviços administrativos e serão ainda disponibilizados na
página do Agrupamento e enviados para o Presidente da Associação de Pais e
Encarregados de Educação.
4 - Plano anual de atividades;
- Foi dado conhecimento da proposta a apresentar ao Conselho Geral para
aprovação, nos termos do artigo 13 do Dec. Lei nº75/2008, alterado pelo Dec. Lei
nº137/2012. Será novamente enviado a todos os elementos do Conselho Pedagógico
quando estiver completo e com eventuais alterações que venham a propor, para que
possam fazer uma última verificação.
5 - Outros assuntos.
- Foi analisada a proposta do regimento interno do Conselho Pedagógico e aprovada
por unanimidade.
- Foi apresentada a proposta de calendarização das reuniões intercalares do 5º ao
12º ano, no período de 26 de outubro a 8 de novembro. Proposta aprovada por
unanimidade.
- Os Diretores de Turma devem informar os representantes dos encarregados de
educação e os delegados de turma, no caso do 3º ciclo e secundário. Mantêm-se os
parâmetros que estão definidos no programa e que já faziam parte da ficha informativa
intercalar de recolha do ano passado.
- Aprovação do relatório de monitorização do plano de ação 2020/2021 no âmbito do
EQAVET. Aprovado por unanimidade.
- Proposta de aprovação do programa da Oferta Complementar no 1º ciclo (Literatura
Oral). Proposta aprovada por unanimidade.
- Foi feita a análise dos resultados obtidos nos exames nacionais 2020/2021,
realizados na 1ª fase, no nosso Agrupamento, comparativamente com a média
nacional.

- No âmbito da Educação para a Saúde participamos na nova candidatura ao "Selo
Escola Saudável", tendo já sido recebida a informação de que o mesmo nos foi
atribuído para o biénio 21/23.
- A Coordenadora do Desporto Escolar informa que os grupos/equipas, no presente
ano letivo, são:
- Ténis de mesa Vários Mistos- Prof.ª Clara Pires - 3 tempos letivos
- “DE Escola Ativa” - Prof.ª Clara Pires- 3 tempos letivos
- Badminton Vários Mistos - Prof.ª Joana Taboada- 3 tempos letivos
- Boccia Vários Mistos - Prof. Carlos Almeida- 3 tempos letivos
- Natação Vários Misto - Prof. Vasco Viana- 3 tempos letivos
Aprovados por unanimidade as modalidades e os grupos do desporto escolar.
- A partir do ano letivo 2021/2022, de acordo com a Lei nº 75-B/2020 (Orçamento de
Estado para 2021), é atribuída aos estabelecimentos de ensino público do 1º ciclo do
ensino básico um apoio financeiro anual mínimo, para aquisição de material didático
a ser distribuído em duas tranches.
Valor total das tranches:
a) 204,00€, por cada sala com número igual ou inferior a 20 alunos;
b) 220,00€, por cada sala com número igual ou inferior a 26 alunos.
- Foi realçada a importância da Formação “CAPACITAÇÃO DIGITAL DE
DOCENTES”.
- Foi dado conhecimento do Plano de

Formação “A DGAE PARTILHA

CONHECIMENTO”.
- Os grupos disciplinares devem fazer, com a maior brevidade possível, o
levantamento das necessidades.

A secretária
______________________
(Dulce da Assunção Xavier)

