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MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

06/09/2022 

 

Ordem de trabalhos: 

1 - Aprovação da ata da reunião anterior; 

2 - Informações; 

3 - Plano anual de atividades; 

4 - Aprovação dos critérios gerais de avaliação; 

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; 

- Todas as turmas foram aprovadas, sendo que no caso do secundário-ensino 

regular as turmas são mistas, havendo uma em cada ano.  

- A turma do profissional de Técnico de Informática de Gestão, 1º ano, vai 

funcionar como turma partilhada. Além dos 15 alunos matriculados neste curso 

tem 7 alunos em cursos noutras três escolas da área da CIM-TTM frequentando 

a componente sociocultural na nossa escola. 

- A SADD (Secção de Avaliação do Desempenho Docente) concluiu o processo 

de avaliação dos docentes, procedendo à aplicação dos percentis em reunião do 

dia 14/07/2022.   

 

3- Plano anual de atividades; 

- Os responsáveis pelas estruturas pedagógicas devem apresentar as propostas 

de atividades para o plano anual de atividades à colega Isabel Videira até ao 

final do mês de setembro. 
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4 - Aprovação dos critérios gerais de avaliação;  

- Foi apresentado o documento (critérios gerais de avaliação) pelo colega João 

Valério enquanto coordenador da equipa responsável pela elaboração do 

mesmo. Após analise por este Órgão, foi aprovado por unanimidade. 

- Os critérios de avaliação das disciplinas devem ser elaborados respeitando os 

critérios gerais e a legislação específica, no Ensino Básico em conformidade com 

a Portaria nº223-A/2018, no Secundário, Cursos Cientifico-Humanísticos com a 

Portaria nº226-A/2018 e Cursos Profissionais com a Portaria nº235-A/2018.  Os 

mesmos devem ser enviados, em suporte informático, à colega Isabel Videira 

até final do mês de setembro assim como as respetivas planificações. 

 

5 - Outros assuntos. 

- De acordo com o ponto 5 do artigo 7º do Despacho Normativo nº10-A/2018 na 

sua redação atual, foi aprovada por unanimidade, que a turma de 4º ano do 1º 

Ciclo da Escola Básica Dr. Artur Pimentel-Vila Flor, com 8 alunos sendo 3 alunos 

de necessidades educativas (medidas seletivas) passe para 10 alunos por 

motivo de transferência de dois alunos da Escola Básica de Seixo de Manhoses. 

- No âmbito do processo Turmas partilhadas no ciclo de formação 2022-2025 é 

necessário uniformizar a carga horária da área Sociocultural, da FCT (Formação 

em Contexto de Trabalho) e a organização modular das respetivas disciplinas. 

Nesse sentido foi aprovada a uniformização levada a cabo pelas Escolas 

envolvidas. 

- Relativamente à pandemia do COVID19 o funcionamento das escolas e 

respetivas atividades letivas, vão decorrer dentro da normalidade, uma vez que 

neste momento não há qualquer indicação para a adoção de medidas 

organizativas específicas. Naturalmente vão-se manter as boas práticas de 

limpeza e de higienização. 

- O Agrupamento renovou o contrato com a Psicóloga Elisa Roque assim como, 

no âmbito do plano de desenvolvimento pessoal social e comunitário (PDPSC), 

com a Psicóloga Luciana Vaz e a Técnica de Serviço Social Tânia. 



    
 
 

 

- Foi referido pelo Presidente do Conselho Pedagógico que é necessário fazer-

se a monitorização da implementação do Plano 21|23+ por parte das diferentes 

estruturas envolvidas. 

- Foi aprovada, por unanimidade, a integração de dois alunos do 3º ano do Curso 

Profissional Técnico Auxiliar de Saúde, no Quadro de Mérito do ano letivo 

2021/2022. 

- O dia do diploma será dia oito de setembro, decorrendo a entrega dos mesmos, 

a partir das 15.00 horas. 

- A professora Beatriz Sarmento realçou o trabalho desenvolvido pela equipa do 

PADDE e Diretores de Turma envolvidos na divulgação da oferta no Ensino 

Secundário, aos alunos do 9º ano e respetivos Encarregados de Educação.  

- O professor Sandro Sampaio reiterou o que foi dito relativamente a este assunto 

e o Diretor referiu, que se deve dar continuidade a esse trabalho.  

- O professor Sandro Sampaio, coordenador do Projeto Eco-Escolas, informou 

que foi aceite a candidatura do Agrupamento à bandeira Eco-Escolas. Agradeceu 

à equipa e a todos os professores que colaboraram com a mesma. 

 

 

A Secretária 

_______________ 

(Dulce Xavier) 


