
 

 

 

     
 

 

MINUTA DA REUNIÃO  DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 25 DE JANEIRO DE 2023 

 

 

Ordem de trabalhos: 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

2- Informações; 

3- Análise da avaliação do 1º período; 

4. Outros assuntos. 

 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

• A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na referida reunião. 

 

2. Informações; 

• Despacho 702/2023 - Homologa as Aprendizagens Essenciais da componente de currículo/disciplina 

de Matemática do Ensino Secundário inscrita na matriz curricular base dos Cursos Científico-

Humanísticos e Ensino Profissional, constante dos anexos VI e VIII do Decreto-Lei 55/2018, de 6 de 

julho. 

 

3. Análise da avaliação do 1º período; 

• Foram 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 devem fazer uma análise e apresentar estratégias de 

remediação para melhoria dos resultados, as quais serão dadas a conhecer ao Conselho Pedagógico 

na próxima reunião. 

 

4. Outros assuntos 

• Foram analisados os relatórios das Medidas de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, 

relativos ao 1º período: 

 - Relatório Família 1º P 22-23; 

 - Relatório medida ATE 1ºP 22-23; 

 - Relatório Ser + e Melhor 1º P 22-23. 

• Analisados os relatórios das medidas de promoção do sucesso escolar: 

 



 

 

 - Relatório do Apoio Para a Avaliação Externa (APAE); 

 - Relatório do Acompanhamento e Avaliação do Apoio Tutorial Específico; 

 - Relatório do Apoio Pedagógico/Português Língua Não Materna e Apoio ao Estudo. 

• Foram analisados os resultados por Prova das disciplinas, realizadas por 10 ou mais alunos (globais e 

por item) - Escola, Região, País no Ano Letivo 2021/2022 – 1ª fase. 

• Foi apresentada a lista exemplificativa de máquinas de calcular para Exames Nacionais do Ensino 

Secundário. 

• O Agrupamento aderiu ao Plano Nacional das Artes tendo designado a docente Cristina Carvalho 

coordenadora do Projeto Cultural de Escola (PCE).  

 • Os colegas que não cumpriram as planificações previstas para o primeiro período devem verificar a 

possibilidade de fazerem essa recuperação até ao final do ano letivo. Caso verifiquem que não 

conseguem fazer essa recuperação, devem alertar o respetivo delegado do grupo disciplinar. 

• O Conselho Pedagógico definiu os moldes de realização da avaliação intercalar a realizar no segundo 

período: 

- Os docentes devem proceder ao registo dos dados de avaliação intercalar do segundo 

período, no programa GIAE até ao dia 11 de fevereiro;  

- Os titulares/diretores de turma devem realizar uma reunião para entrega da ficha 

informativa e também por escrito, informar os encarregados de educação que não 

compareçam à reunião, até ao dia 18 de fevereiro. 

• O desfile de carnaval (Chapéus com atitude) vai realizar-se no dia 16 de fevereiro (Quinta feira) às 

14.00 horas.  

• No âmbito "Programa ColorADD nas Escolas", o Município de Vila Flor vai continuar este ano letivo, 

com a implementação do programa aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, do Agrupamento de 

Escolas e serão abrangidos os alunos que frequentam o 4º ano de escolaridade.  

Serão dinamizadas durante o mês de março de 2023, em todas as turmas que têm 4º ano nas respetivas 

escolas, à exceção da turma da EB do Seixo de Manhoses, que se vai deslocar à EB Dr. Artur 

Pimentel - Vila Flor, as Ações do Programa:  

- Sensibilização dirigida a toda a comunidade educativa; 

- Rastreio precoce do daltonismo, normalmente associado ao rastreio da acuidade visual, 

realizado por profissionais;  

- Ação "Ver e Sentir as Cores" e a adaptação das escolas e das bibliotecas escolares a esta nova 

linguagem universal. 

• O Centro de Saúde neste momento tem dentista e propõe-se realizar um rastreio oral aos alunos do 

pré-escolar. Esta atividade não consta no plano anual de atividades da saúde escolar (PES), pelo que 

foi aprovada a realização da mesma a qual estará sempre dependente da autorização dos respectivos 

encarregados de educação. A atividade irá realizar-se no dia 14/02/23 no período da manhã. 



 

 

• Irá realizar-se o II Encontro Cinegético – Caça, Pesca e Sabores dia 17/02/2023 no Parque de Feiras e 

Exposições de Vila Flor. Foi aprovada por unanimidade a possibilidade de participação dos alunos. 

• Verificou-se uma reorganização no Desporto Escolar ao nível do responsável do grupo equipa de 

badminton - Rui Vinhas e do grupo equipa de natação - Vasco Viana. 

• Foi possível fazer 36 “Caixas Solidárias” cujo destino foi confortar 36 famílias de alunos do 

agrupamento na época natalícia e fazê-las sentir a magia do Natal. Esta atividade teve a colaboração 

dos alunos que frequentam o apoio tutorial específico e o apoio do intermarché de Vila Flor. 

• O trabalho desenvolvido pelos Avaliadores externos no desempenho das suas funções será tido em 

consideração na distribuição do serviço de exames. 

• Foram equipadas com mesas e cadeiras novas as salas 9,10, 11 e 12. Este é um processo gradual, de 

substituição do mobiliário das salas de aulas que está a ser implementado pelo agrupamento desde o 

final de 2021. 

 • O presidente do Conselho Pedagógico informou que vão ter inicio obras na escola Básica e 

Secundária e solicitou a colaboração e compreensão de todos, uma vez que irão existir 

constrangimentos.  

• 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, o Grupo de Educação Especial propôs para aprovação Relatórios 

Técnico Pedagógicos (RTP) de alguns alunos. Foram aprovados por unanimidade. 

• De acordo com o previsto nos artigos 2º e 9º do Decreto-Lei acima referido, o Grupo de Educação 

Especial propôs a aprovação de Adaptações Curriculares para alguns alunos. Foram aprovadas por 

unanimidade. 

• O Coordenador do Departamento do 1º ciclo do ensino básico manifestou satisfação pelo facto das 

escolas do primeiro ciclo terem recebido videoprojetores e solicitou ao presidente do Conselho 

Pedagógico que estes sejam conetados. 

 

 

A secretária 

_________________________________ 

(Odete Samorinha) 


