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Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 23 de março de 2022 

 

Ordem de Trabalhos: 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

2- Informações; 

3- Normas para as reuniões de avaliação do 2º período; 

4- Outros assuntos. 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior 

Foi posta a aprovação a ata da reunião de vinte e três de fevereiro, a qual foi aprovada por 

unanimidade dos presentes nessa reunião.------------------------------------------------------------------- 

2- Informações 

 Email da DGEstE a comunicar a adoção de medidas extraordinárias relativas aos efeitos da 

avaliação externa das aprendizagens no presente ano letivo. -------------------------------------------- 

3. Normas para as reuniões de avaliação do 2ºperíodo 

Analisadas e aprovadas, por unanimidade, as normas para as reuniões de avaliação do 2ºperíodo. 

Aprovada, por unanimidade, a participação de técnicos nas reuniões. (Portaria 223-A/2018, 

artigo 35 ponto 9 e Portaria 226-A/2018, artigo 34 ponto 7). ------------------------------------------------- 

• Entrega do calendário das reuniões de avaliação, avaliação do pré-escolar será dia 11/04 no 

período da manhã e a articulação com o 1º ciclo no período da tarde. ------------------------------------ 

4. Outros Assuntos 

• Calendário das provas de aferição do 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo. Foi aprovado por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Na prova de aferição da disciplina de Educação Física do terceiro ciclo foi decidido, por 

unanimidade, que a duração de cada uma das sessões será, respetivamente, de 80 minutos e de 70 

minutos, num total de 150 minutos de prova.-------------------------------------------------------------------------- 

• Foi aprovada por unanimidade a proposta, para o ano letivo de 2022/2023 de um curso 

profissional de Técnico de Informática de Gestão. Esta proposta tem a concordância do município e 

será sujeita à concertação em rede. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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• A equipa responsável pelo jornal escolar é constituída pelas colegas Paula Morais, Paula 

Sobral e Isabel Videira a quem cabe a coordenação. Todos os colegas que tenham artigos para o 

jornal deverão fazê-los chegar à colega Isabel Videira, até final de abril, através do email: 

maria.gomes@escolasvilaflor.net ----------------------------------------------------------------------------------------- 

• O Grupo de Matemática de terceiro ciclo propõe a coadjuvação, à disciplina de matemática, 

de dois tempos semanais em cada uma das turmas A e C do 9º ano. Foi aprovada por unanimidade. - 

• Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de um tempo semanal suplementar às disciplinas 

de Literatura Portuguesa do 11ºB e Português no 11ºA e 11º B para recuperação dos conteúdos 

programáticos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Foi aprovado, por unanimidade, que a atividade “STOP Abandono” (Palestra Faz Acontecer), 

integrada no PAA e promovida pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) 4G, com sessão 

prevista para o 1º período, a qual foi adiada por força da situação pandémica, será realizada no 

Auditório Adelina Campos – Vila Flor no dia 30 de março de 2022. --------------------------------------------- 

• O Município de Vila Flor propõe para o dia 28 de março de 2022 (Dia Nacional da Juventude) 

a realização de uma atividade no Auditório Adelina Campos do Centro Cultural de Vila Flor, intitulada 

“Diogo Piçarra em Pessoa”, integrada no projeto criativo de descoberta, reinvenção e reconstrução 

da obra de Fernando Pessoa, desenvolvido pelo músico Diogo Piçarra e pela empresa Betweien, com 

a duração de cerca de 70 minutos e direcionada aos alunos do 5º ao 12º ano de escolaridade. Foi 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• O Município de Vila Flor, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Saúde, (7 de abril), 

propõe a visualização do filme “Dimensão S” destinada à Educação Pré-Escolar, 1º e 2º Ciclo do 

Ensino Básico, a realizar nos dias 6 e 7 de abril. ----------------------------------------------------------------------- 

Trata-se de uma comédia musical infanto-juvenil, que aborda a importância dos bons hábitos 

alimentares de forma divertida e pedagógica, e conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o 

Presidente da República. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No dia 6 de abril será a visualização do filme "Dimensão S" (60 minutos) para a Educação Pré-

Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, no Auditório Adelina Campos. No dia 7 de abril será a 

visualização do filme e rastreio nutricional (realizado pela nutricionista do Município) para os alunos 

do 2.º Ciclo do Ensino Básico, no auditório do Agrupamento. Foi aprovada por unanimidade. ----------- 

• Ainda no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Saúde, para os alunos do Curso 

Profissional de Saúde (TAS1), será dinamizada uma palestra e rasteio nutricional pela Nutricionista 

do Município, em contexto de sala de aula, na disciplina de Saúde. Foi aprovada por unanimidade. --- 

• Ratificada a participação dos alunos das turmas do 9º -10º, 11º e 12ºanos na atividade 

“exercício de simulacro de acidente rodoviário”, realizado no dia 14 de março, pelas 15:00h. ----------- 

• Ratificada a alteração do local da visita de estudo a efetuar pelo décimo segundo ano na 

disciplina de Geologia e prevista no PAA, a qual será à Estrela Geopark em substituição do Arouca 

Geopark. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• A ação de sensibilização SPRING Break, promovida pela GNR-Escola Segura para os alunos 

finalistas, e com data de realização na semana de 4 a 8 de abril, conforme o PAA, foi ajustada para o 

dia 30 de março. Foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- 

• A atividade prevista no PAA e promovida pela CPCJ, fórum participativo dentro da Campanha 

“70 já”, com o nome escolhido pelos alunos “Fórum da Juventude” realizar-se-á no dia 21 de abril no 

auditório da Câmara Municipal com a presença dos representantes de todas as escolas/turmas do 

Agrupamento e com a possibilidade de a atividade poder ser visionada pelas turmas em contexto 

sala de aula. Foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- 

• No âmbito da ação de sensibilização do ColorADD realizada em sala de aula um aluno da 

Escola Básica de Seixo de Manhoses, acompanhado pela mãe e em viatura do município, irá 

deslocar-se à Escola Básica Dr. Artur Pimentel – Vila Flor. Foi aprovado por unanimidade. --------------- 

• A Sala Digital (sala 15) já pode e deve ser utilizada em atividades letivas e na hora de trabalho 

colaborativo, sendo feita a requisição da mesma, mediante preenchimento de documento que se 

encontra com a funcionária da Sala de Professores. ----------------------------------------------------------------- 

• Está em curso no Agrupamento uma avaliação pedagógica da IGEC no ensino secundário. ----- 

• 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, foi aprovado por unanimidade o Relatório Técnico Pedagógico 

(RTP) de uma aluna do 6º ano, turma A, da Escola Básica e Secundária de Vila Flor, bem como as 

Adaptações Curriculares de uma aluna do 2ºano, turma B, da Escola Básica Dr. Artur Pimentel – Vila 

Flor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

A secretária 

 

__________________________ 

(Etelvina Sil) 

 

 


