
  

 

 

     
 

 

MINUTA DA REUNIÃO  DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

 

Ordem de trabalhos: 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

2- Informações; 

3- Aprovação do relatório anual de atividades do EQAVET; 

4- Regulamento Interno do Agrupamento; 

5- Outros assuntos. 

 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

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

 

2. Informações; 

• Despacho Normativo nº 6/2022 – altera o Despacho Normativo10-A/2018. 

• Despacho nº2044/2022 - Estabelece normas destinadas a garantir o apoio aos alunos cuja língua materna 

não é o Português. 

 

3. Aprovação do relatório anual de atividades do EQAVET; 

• Foi aprovado por unanimidade o relatório anual de atividades do EQAVET. 

 

 

4. Regulamento Interno do Agrupamento; 

• O Conselho Pedagógico apresentou propostas para a elaboração do Regulamento Interno do 

Agrupamento, como preconiza a alínea b do artigo 33.º, do Decreto-lei 75/2008, que será apresentado 

ao Conselho Geral. Foram aprovadas por unanimidade as propostas apresentadas. 

 

5 - Outros assuntos. 

• Foram lidas as análises e respetivas estratégias de remediação para melhoria dos resultados efetuadas 

pelos departamentos de acordo com os relatórios das equipas pedagógicas de acompanhamento.  

 



  

 

• Os Coordenadores de Departamento apresentaram os resultados da monitorização do Plano 21|23 

Escola+ efetuada pelas diferentes estruturas pedagógicas.  

• A Coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas apresentou uma proposta elaborada 

pelo grupo de Filosofia para inclusão no Plano 21|23 Escola+. Foi aprovada por unanimidade. 

• Foram dados a conhecer os relatórios disponibilizados pelo IAVE com os resultados dos exames 

nacionais do ano letivo 2020/2021 -1ª Fase (só há relatórios quando se verificam 10 ou mais alunos a 

realizar a prova). 

• O Diretor do Agrupamento deu a conhecer o relatório de satisfação dos empregadores relativo ao curso 

profissional de Técnico Comercial – 2018/2021.  

 • Foi dado a conhecer o relatório de Avaliação do PES relativamente ao 1º período. 

• Foi aprovado por unanimidade o relatório semestral de monitorização do PADDE. 

• O Diretor do Agrupamento informou que foi corrigido na página 6 do Relatório do Apoio 

Pedagógico/PLNM/Apoio ao Estudo, os alunos propostos para frequentarem o apoio no 2º período na 

disciplina de Matemática não são de 7º ano mas sim de 8º ano. 

• No âmbito "Programa ColorADD nas Escolas", é intenção do Município continuar com a 

implementação do referido programa aos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de 

Escolas, por mais um ciclo de 3 anos. Assim, será retomado neste ano letivo, para os alunos que 

frequentam o 4º ano de escolaridade, e serão dinamizadas durante o mês de abril de 2022, em cada uma 

das turmas, as ações do programa: (Sensibilização dirigida a toda a comunidade educativa); (Rastreio 

precoce do daltonismo, normalmente associado ao rastreio da acuidade visual, realizado por 

profissionais); Ação "Ver e Sentir as Cores" e a adaptação das escolas e das bibliotecas escolares a esta 

nova linguagem universal). Foi aprovado por unanimidade. 

• O Diretor do Agrupamento solicitou a divulgação junto dos alunos e respetivos encarregados de 

educação do projeto #EstudoEmcasa que concretiza o plasmado no Eixo 1 – Ensinar e Aprender – do 

Plano de Recuperação das Aprendizagens, que criou e encontra-se a desenvolver a plataforma digital 

#EstudoEmCasa@, disponível em https://estudoemcasaapoia.dge.mec.pt/. 

• O Prémio de Mérito Engº Armando Magalhães no valor monetário de setecentos euros foi entregue à 

melhor aluna que concluiu o secundário no ano letivo 2020/2021. 

• O Diretor do Agrupamento solicitou que fosse relembrado aos colegas que o modelo de sinalização 

para a comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) se encontra na página do agrupamento no 

separador “Outros documentos”. 

• O Diretor do Agrupamento fez o ponto da situação relativamente à COVID-19 no Agrupamento. Foi 

realizada a monitorização ao longo de cinco semanas, tendo-se verificado uma melhoria bastante 

significativa de dia para dia. Atualmente o número de alunos em isolamento é muito residual (2 alunos). 

Assim sendo, e para já, não se continuará a realizar a monitorização semanal.  

https://estudoemcasaapoia.dge.mec.pt/


  

 

• Sala Digital – Está equipada e vai ser dada formação às estruturas intermédias e aos elementos do 

PADDE (Kubo Robotics, Class VR e ActivPanel nos dias 24/02/2022 e 08/03/2022). 

• 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, o Grupo de Educação Especial propôs para aprovação o Relatório Técnico 

Pedagógico (RTP) de uma aluna. Foi aprovado por unanimidade. 

• A Professora Bibliotecária sugeriu ao Coordenador do1ºCiclo uma visita com os alunos, para que estes 

possam ter contacto com novos materiais recentemente chegados à biblioteca, nomeadamente livros. 

• Em reunião do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais em 08/02 o Coordenador 

informou os docentes que se não cumpriram as planificações previstas para o primeiro período devem 

verificar a possibilidade de fazerem a recuperação até ao final do ano letivo. Caso verifiquem que não 

conseguem fazer essa recuperação, devem alertar imediatamente o respetivo Delegado do Grupo 

disciplinar.  Auscultados os respetivos delegados nenhum reportou qualquer constrangimento. 

 

 

 

 

 

 

 

A secretária 

_________________________________ 

(Odete Samorinha) 


