Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 27 de abril de 2022
Ordem de Trabalhos:

123456-

Aprovação da ata da reunião anterior;
Informações;
Análise da avaliação do 2ºperíodo;
Aprovação do modelo informação – prova de equivalência à frequência;
Aprovação dos calendários das provas de equivalência à frequência;
Análise da ficha-síntese da atividade Avaliação Pedagógica no Ensino Secundário
desenvolvida pela IGEC;
7- Outros assuntos.

1- Aprovação da ata da reunião anterior
Foi posta a aprovação a ata da reunião de vinte e três de março, a qual foi aprovada por
unanimidade dos presentes nessa reunião.
2- Informações
•
Decreto-Lei nº 27-B/2022 estabelece medidas excecionais e temporárias relativamente
à avaliação, aprovação e conclusão dos ensinos básico e secundário e para efeitos de acesso
ao ensino superior.
•
Despacho Normativo nº7-A/2022 - Determina a aprovação do Regulamento das Provas
de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e
Secundário para o ano letivo de 2021-2022.
•
Despacho n.º 4209-A/2022 - Estabelece o calendário das matrículas e respetivas
renovações para a educação pré-escolar e os ensinos básico e secundário para o ano letivo
de 2022-2023.
•
Deliberação nº 379/2022 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior – Fixa os
pré-requisitos exigidos para a candidatura à matrícula e inscrição no ensino superior no ano
letivo de 2022-2023.
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•
Deliberação nº 380/2022 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior –
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas
de ingresso na candidatura ao ensino superior de 2022-2023.
•
Deliberação nº 475/2022 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior –
Estabelece as regras para a fixação de elencos de provas de ingresso em 2022-2023.

3. Análise da avaliação do 2ºperíodo

•
Lidos e analisados os relatórios das equipas pedagógicas de acompanhamento, que
fizeram uma análise dos resultados com base nas tabelas e gráficos extraídos do programa
alunos.
•
Os departamentos/grupos disciplinares dos ensinos Básico e Secundário deverão fazer
uma reflexão aprofundada relativamente à eficácia das medidas/estratégias implementadas,
no sentido de melhorar o sucesso escolar, a dar conta no próximo Pedagógico.
4. Aprovação do modelo informação – prova de equivalência à frequência

•
Aprovados por unanimidade, os modelos informação – prova de equivalência à
frequência (Ensino Básico e Ensino Secundário).
O modelo informação – prova aprovado será enviado para os delegados de grupo pelos
respetivos coordenadores de departamento. Será colocado no Teams pelos coordenadores
de departamento. Cada informação – prova deverá atender à especificidade da respetiva
disciplina.
•
O Presidente do Conselho Pedagógico entregou um mapa com os nomes, código das
provas, tipo de provas e duração.
•
A informação-prova deve ser enviada para o email da escola até ao próximo dia 16 de
maio e tem que respeitar o Despacho normativo 7-A/2022 (atenção ao quadro que tem a
ponderação das componentes escrita e prática das provas de equivalência à frequência e ao
tipo de prova que, nalguns casos, sofreu alterações).

5- Aprovação dos calendários das provas de equivalência à frequência;
•
Aprovados por unanimidade, os calendários das provas de equivalência à frequência
da 1ª fase.
•
As provas de equivalência à frequência e os critérios de classificação deverão ser
enviados pelos coordenadores de departamento, em pasta zipada e em PDF, para os emails
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do
Diretor
(fernando.almeida@escolasvilaflor.net)
(anabela.david@escolasvilaflor.net), até ao final de maio.

e

da

Subdiretora

6- Análise da ficha-síntese da atividade Avaliação Pedagógica no Ensino Secundário
desenvolvida pela IGEC
Foi lida e analisada a ficha-síntese da atividade Avaliação Pedagógica no Ensino Secundário
desenvolvida pela IGEC (com os aspetos que sobressaem positivamente no processo de
avaliação e com os aspetos a implementar e/ou aprofundar).
•
Foram analisados exemplos de propostas para elaboração de: tabela para síntese das
planificações de cada disciplina para incluir no PAT; critérios gerais de avaliação para o ensino
secundário e para todo o ensino básico.
•
O Presidente do Conselho Pedagógico reforçou a necessidade de criação de
instrumentos adequados aos grupos disciplinares e disciplinas, mas garantindo-se a
uniformidade no Agrupamento.
•
Para sistematização desses instrumentos foi nomeada uma equipa constituída pelos
seguintes elementos: João Valério (coordenador), Odete Samorinha, Palmira Magueta,
Etelvina Sil, Artur Pires, Beatriz Sarmento e Cristina Gonçalves. Esta equipa apresentará a sua
proposta na última reunião de Conselho Pedagógico deste ano letivo (julho) ou no início do
próximo (setembro).
7- Outros assuntos

•
Ratificados e aprovados por unanimidade os calendários das Provas de Aferição que
foram alterados na sequência das informações disponíveis no "Guia para a realização das
Provas de Aferição 2022" e a Informação Complementar relativa à Informação-prova,
publicados posteriormente à última reunião do CP.
•
Ratificado e aprovado, por unanimidade, o Coordenador do secretariado de exames
finais nacionais, provas finais, provas de equivalência à frequência e provas de aferição, o
docente António Ferreira sendo substituído nas suas ausências e impedimentos pela colega
Isabel Videira.
•

Análise dos relatórios das medidas de promoção do sucesso escolar:
- Relatório do Acompanhamento e Avaliação do Apoio Tutorial Específico;
-Relatório PDPSC - Ser + Melhor 2º P 21-22
-Relatório PDPSC - Medida ATE 2ºP 21-22
- Relatório PDPSC -Família 2º P 21-22
-Relatório APAE 2ºP 21-22
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•
Aprovada por unanimidade, a calendarização do Labprofissional Medida 4 – PADDE
(de 30 de maio a 2 de junho de 2022).
•
Está disponível o Guia para aplicação de adaptações na realização de Provas e Exames
JNE/2022 e a Norma 01/JNE/2022 - Instruções para a realização de provas e Exames.
•
Aprovada por unanimidade, a proposta para um aluno do 8º ano com medidas
adicionais, não realizar as provas de aferição às disciplinas de Português e História e
Geografia.
•

Retificação do IAVE relativamente à classificação das provas finais do 9º ano.

•
Aprovada por unanimidade, a proposta de seis aulas para complemento de programa
à disciplina de português da turma 12ºA sendo necessário suprimir a aula de APAE para
compatibilizar o horário.
•

Aprovado por unanimidade, o Programa da Semana da Leitura (16 a 20 de maio).

•
O Presidente solicitou, novamente, aos colegas que tenham artigos para o jornal que
os façam chegar à colega Isabel Videira através do email maria.gomes@escolasvilaflor.net
até final da primeira semana de maio. Também apelou à utilização da sala digital.
•
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 3º ano, turma D, da Escola Básica Dr.
Artur Pimentel - Vila Flor e de um aluno do 6º ano, turma A, da Escola Básica e Secundária
de Vila Flor.
•
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, foram aprovadas por unanimidade as Adaptações
Curriculares de uma aluna do 6º ano, turma A, da Escola Básica e Secundária de Vila Flor, a
Português, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia de Portugal e Inglês e a
aprovação da reformulação das Adaptações Curriculares de uma aluna do 6º ano, turma B, a
Português e Matemática.
•
O Conselho Pedagógico parabenizou a CPCJ pela iniciativa do “Fórum de Juventude”
realizado no passado dia 21 de abril. O professor João Valério agradeceu e dará nota à
Comissão.

A secretária

__________________________
(Cristina Gonçalves)
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