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Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 19 de outubro de 2022 
 

 

 

Ordem de Trabalhos: 
 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

2- Informações; 

3- Critérios de avaliação; 

4- Plano de atividades; 

5- Outros assuntos. 

 
1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

 
A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na reunião. 
 
 

2- Informações; 
 
 

O Presidente disponibilizou as seguintes informações: 
 
Foi aprovada a candidatura para instalar um Clube Ciência Viva. 
 
Foi atribuída a Bandeira Verde Eco-Escolas. 

 
 

3- Critérios de avaliação; 
 
Foram aprovados por unanimidade os critérios de avaliação das disciplinas, nos 

termos dos normativos em vigor. Serão disponibilizados na página do agrupamento e 

enviados para a Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

Faltam os critérios da disciplina de EMRC do 1º ciclo e 2ºciclos, de TIC - 5º, 7º e TIG 

1, de Economia e OEAG (Organização de Empresas e Aplicações de Gestão) - do 

curso profissional TIG 1, por não haver professor colocado. 

A avaliação na Educação Pré-Escolar nos termos do Despacho n.º 9180/2016, de 19 

de junho, (Orientações Curriculares), assume uma dimensão marcadamente 

formativa. 
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4- Plano anual de atividades; 

 
Foi analisada a proposta do Plano Anual de Atividades a apresentar ao Conselho 

Geral para aprovação, nos termos do artº13 de Dec.Lei 75/2008, alterado pelo 

Dec.Lei nº137/2012. 

Foram feitas alterações pelo que será enviado novamente a todos os conselheiros 

para uma última verificação. O Conselho Pedagógico deu parecer favorável ao 

documento, para que algumas atividades inscritas no mesmo, possam ser realizadas 

antes da aprovação pelo Conselho Geral. 

 
 

5- Outros assuntos. 
 

• Aprovada a realização de reuniões intercalares do 5º ao 12º, no período de 24 de 

outubro a 3 de novembro. Serão também realizadas reuniões intercalares na turma 

do profissional TIG e no 1º ciclo. 

Os Diretores de Turma devem informar os representantes dos encarregados de 

educação e no caso do 3º ciclo e secundário, também os delegados de turma. 

 

•   Foram dados a conhecer os resultados de escola das provas finais de 2022, devendo 

os respetivos grupos disciplinares, fazer a análise aos mesmos. 

 

• Os Relatórios Individuais das Provas de Aferição (RIPA) de 2021/2022, relativos aos 

2º, 5º e 8º anos de escolaridade, devem ser dados a conhecer a todos os 

encarregados de educação através do professor titular de turma/diretor de turma. 

Os Relatórios de Escola e de Turma das Provas de Aferição (REPA), foram 

disponibilizados em suporte informático, para posterior análise nas estruturas 

intermédias. 

 

•    Foi apresentada e aprovada uma proposta de adenda ao Plano21|23 ESCOLA +. 

 

•    Foi aprovado o relatório de monitorização do PADDE, de final de ano. 

•   Estando prevista a realização da avaliação externa em formato digital, o Presidente 

referiu a necessidade de se começar a preparar os alunos para esse cenário. 
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• Foram aprovadas as cinco áreas propostas pela equipa PES, a serem trabalhadas 

neste ano letivo:  

- Saúde mental e competências socioemocionais; 

  - Alimentação saudável e atividade física; 

  - Higiene corporal e saúde oral; 

  - Hábitos de sono e repouso; 

  - Educação postural. 

 

• A Coordenadora do Desporto Escolar informa que no Programa do Desporto Escolar 

2021/2025, neste ciclo quadrienal de gestão, os grupos equipas referentes aos 

Clubes de Desporto Escolar são: 

  - Ténis de mesa Vários Mistos - Prof. António Fernandes 

  - Escola Ativa ( 2º e 3º ciclo) - Prof. Clara Pires 

  - Badminton Vários Mistos - Prof. Vasco Viana 

  - Natação Vários Misto-  Prof. Rui Vinhas 

  - Boccia Vários Mistos- Prof. Rui Tiago Soares 

Em relação à atividade interna, o corta mato escolar será dia 10 de novembro.  

 

• O magusto escolar na escola básica e secundária será no dia 10/11 das 16.00 às 

17:30. 

• Foi aprovada a Atividade – Semana do Agrupamento que se realizará entre os dias 8 

e 12 de maio de 2023. Os elementos das equipas do Clube Ciência Viva, Biblioteca 

Escolar e EQAVET pretendem que nessa semana não sejam realizados pelos 

docentes, momentos de avaliação nas turmas, para que os alunos  participem nas 

várias atividades que se irão realizar, mobilizando-se todo o Agrupamento para esta 

semana. 

• A partir de 26/10, a professora Beatriz irá dinamizar a biblioteca da EB Dr Artur 

Pimentel, uma tarde por semana. A professora bibliotecária comunicou ainda, que 

está a decorrer o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (MIBE), cujo tema este 

ano é “Ler para a Paz e Harmonia Globais” e que estão a decorrer várias atividades 

neste âmbito. Uma das atividades será “Café com letras” que vai ser realizada no dia 

27 de outubro, pelas 15 horas e 45 minutos, onde todos os professores do 

agrupamento estão convidados a estar presentes. 
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O secretário 

__________________________ 

(Artur Manuel Pires) 

 


