Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 21 de junho de 2022
Ordem de Trabalhos:
1- Aprovação da ata da reunião anterior;
2- Informações;
3- Adoção dos manuais escolares;
4- Aprovação do relatório de avaliação do plano de formação;
5- Outros assuntos.

1- Aprovação da ata da reunião anterior
• A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na reunião.
2- Informações
• Decreto-Lei n.º 41/2022 de 17 de junho - estabelece o regime de mobilidade de
docentes por motivo de doença.
3- Adoção dos manuais escolares
• Nos termos da portaria n.º 81/2014, artigo 3.º, o Conselho Pedagógico efetuou a
aprovação por unanimidade dos manuais escolares para os terceiro, oitavo e décimo
primeiro ano de escolaridade e para o quinto e sétimo ano na disciplina de matemática,
tendo em conta o resultado do processo de apreciação e selecção efetuada pelos
departamentos através dos grupos disciplinares.
4- Aprovação do relatório de avaliação do plano de formação
• Foi efetuada a análise do relatório de avaliação do plano de formação, tendo sido
aprovado por unanimidade dos presentes.
5- Outros assuntos
i) De acordo com os termos do ponto 5 do artigo 7.º do Despacho Normativo n.º 10A/2018 na sua redação atual, foram aprovadas por unamidade duas turmas no sexto
ano de escolaridade, uma com dezoito alunos e outra com quinze tendo cada uma
das turmas três alunos de necessidades educativas com medidas seletivas e, três
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turmas no oitavo ano de escolaridade, sendo que uma das turmas terá catorze alunos
com três alunos de necessidades educativas com medidas seletivas.
ii) Foi ratificada a aprovação por unanimidade do calendário das provas de equivalência
à frequência/provas finais e provas de aferição do 3.º Ciclo (1.ª Fase).
iii) Foi aprovado por unanimidade o calendário de Provas de Equivalência à Frequência
Ensino Básico – 3.º Ciclo (2.ª Fase).
iv) Foi aprovado por unanimidade o calendário de Provas de Equivalência à Frequência
Ensino Secundário – (2.ª Fase).
v) O

Presidente

do

Conselho

Pedagógico

solicitou

aos

Coordenadores

de

Departamento que recordem os Delegados de Grupo da necessidade de acautelarem
os respetivos equipamentos/materiais para as provas práticas e orais.
vi) Foi aprovada por unamidade uma visita de estudo do TAS1 ao Centro Ciência Viva
de Bragança no âmbito do seu 15.º aniversário que se realizará no dia 30/06/2022.
vii) Por proposta do Grupo de Educação Especial foi aprovado por unanimidade dos
presentes, de acordo com o previsto nos artigos 21º e 22º do DL n.º 54/2018 de 6 de
Julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, o Relatório Técnico
Pedagógico (RTP) de um aluno do 2.º ano da Escola Básica de Seixo de Manhoses e
de um aluno do 5.º ano, turma A, da Escola Básica e Secundária de Vila Flor.

O secretário
__________________________
(António José Machado Ferreira)
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