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Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 23 de fevereiro de 2023 

 

 

Ordem de Trabalhos: 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

2- Informações; 

3- Normas para as reuniões de avaliação do 2º período; 

4- Outros assuntos. 

 

Faltou à reunião o conselheiro Sandro Sampaio. 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior 

Foi posta a aprovação a ata da reunião de vinte e cinco de janeiro, a qual foi aprovada por 

unanimidade dos presentes na referida reunião. 

2- Informações 

• O Presidente do Conselho Pedagógico deu a conhecer, no que se refere à desmaterialização da 

avaliação externa, algumas das alterações que irão vigorar no presente ano letivo. 

3. Normas para as reuniões de avaliação do 2ºperíodo 

• Foram analisadas e aprovadas, por unanimidade, as normas para as reuniões de avaliação do 

2ºperíodo. 

• Ao abrigo da Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto, artigo 35º, ponto 9 e da Portaria 226-

A/2018, de 7 de agosto, artigo 34º ponto 7, foi aprovada, por unanimidade, a participação de 

técnicos nas reuniões de avaliação. 

• Foi apresentado o calendário das reuniões de avaliação do 2.º período. 

• A reunião de avaliação do pré-escolar será dia três de abril no período da manhã e a articulação 

com o 1º ciclo no período da tarde do dia quatro de abril. 
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4. Outros Assuntos 

• Foram lidas as análises efetuadas pelos departamentos de acordo com os relatórios das equipas 

pedagógicas de acompanhamento, bem como as respetivas estratégias de remediação para 

melhoria dos resultados. 

• O Conselho Pedagógico considerou que o Desfile de Carnaval teve um balanço positivo, tendo 

sido referido o empenho e dedicação dos alunos e dos professores, tal como o seu 

envolvimento e participação no desfile. 

• Três turmas do 2º e 3º ciclos e ensino secundário deslocaram-se, no dia dezassete de fevereiro, 

ao II Encontro Cinegético – Caça, Pesca e Sabores, tendo os alunos participado com bastante 

interesse em algumas das atividades. 

• O Presidente do Conselho Pedagógico referiu que as obras da escola estão a decorrer dentro 

do previsto e que na próxima semana irá começar a intervenção em algumas salas de aula. Por 

esse motivo poderá haver alguns constrangimentos e alteração das salas de aula. 

• A docente de Matemática A da turma A do 12º ano solicitou a atribuição de doze aulas para 

complemento do programa. Foi aprovado por unanimidade. 

• 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, 

por revisão das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, o Relatório Técnico 

Pedagógico (RTP) de um aluno. Foi aprovado por unanimidade. 

• A Coordenadora do Departamento de Línguas apresentou ao Conselho Pedagógico algumas 

questões que foram abordadas na reunião do Departamento. 

 

A secretária 

 

__________________________ 

(Etelvina Sil) 


