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Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 22 de março de 2023 

 

Ordem de Trabalhos: 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

2- Informações; 

3- Rede escolar 2023/2024; 

4- Outros assuntos. 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior 

Foi posta a aprovação a ata da reunião de vinte e três de fevereiro, a qual foi aprovada por 

unanimidade dos presentes na referida reunião. 

 

2- Informações 

• O Despacho n.º 3232-B/2023 altera o Despacho n.º 8356/2022, de 8 de julho, que aprova o 

calendário escolar, para os anos letivos de 2022-2023 e de 2023-2024, dos estabelecimentos 

públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, dos estabelecimentos 

particulares de ensino especial, bem como o calendário de provas e exames. 

 

3-  Rede escolar 2023/2024 

• O Presidente do Conselho Pedagógico deu a conhecer a proposta de previsão de rede escolar 

2023-2024 para o Agrupamento de Escolas de Vila Flor.  

 

•   Foi solicitado aos alunos do 9.ºano para indicarem o curso profissional que pretendem 

frequentar no ano letivo 2023/2024, tendo-se verificado as seguintes escolhas: 

-Técnico/a Comercial – 14 alunos (Relevância 9); 

-Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural -9 (Relevância 8); 

-Técnico/a Auxiliar de saúde – 6 (Relevância 9). 
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Perante estas opções o Presidente do Conselho Pedagógico irá propor duas meias turmas 

(Técnico/a Comercial e Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural) ou caso não seja aceite, uma turma 

a propor por ordem decrescente de preferência. 

 

4. Outros Assuntos 

• O Presidente do Conselho Pedagógico deu a conhecer o relatório da equipa PES relativo ao 

1.º período. 

• Foi remetida, por email, ao corpo docente, informação relativa às provas de avaliação externa 

disponibilizada pelo IAVE na sua página. 

• O Conselho Pedagógico tomou conhecimento da lista dos novos manuais escolares avaliados 

e certificados para adoção no presente ano letivo com efeitos a partir do ano letivo 2023/2024. 

• Foi aprovada, por unanimidade, a solicitação do docente da disciplina de TIC do 5.º e 7.º anos 

para a atribuição de aulas suplementares no 3º período para complemento do programa. 

Considerando o facto de as mesmas serem totalmente práticas e para permitir uma melhor 

rentabilidade do trabalho subjacente às mesmas, bem como evitar que os alunos permaneçam todas 

as semanas na escola esperando pelo tempo dessa aula, cada turma terá uma tarde de quarta-feira 

no terceiro período num total de quatro tempos semanais. Será necessário que os Diretores de 

Turma depois de receberem o horário, informem com antecedência os alunos e respetivos 

Encarregados de Educação qual a quarta em que ficam na Escola para terem essas aulas. 

• Foram aprovados, por unanimidade, os questionários de autoavaliação para aplicar no 

âmbito da avaliação interna. 

• O Diretor do Agrupamento propôs uma atividade “Ouvir os alunos”, a desenvolver até ao 

final do ano letivo, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Pretende dialogar com 

os alunos, ouvi-los, obter “feedback” sobre assuntos escolares. A atividade foi aprovada por 

unanimidade. 

• O Presidente do Conselho Pedagógico informou que por lapso, não foi inserida no PAA a 

atividade promovida pela CPCJ como parceira do PES “Prevenção dos Maus Tratos na Infância”, com 

o objetivo de prevenir os maus tratos na infância, destinada às crianças do Pré-escolar e aos alunos 

do 1.º ciclo a realizar no dia 28 de abril no Centro Cultural de Vila Flor. Foi aprovada por 

unanimidade. 

• Para dar cumprimento à atividade que consta no PAA, “Laboratórios abertos de Biologia e 

Geologia e Física e Química” no âmbito do Clube Ciência Viva - Ciência em Flor, no dia 28 de março 

de 2023, deslocam-se à escola sede as turmas da EB/JI de Stª Comba da Vilariça e o JI de Benlhevai, 

no período da tarde. Deslocação aprovada por unanimidade. 

• Para dar cumprimento à atividade que consta no PAA, “Passeio a Aveiro”, dos alunos do 4.º 

ano da Escola Dr. Artur Pimentel – Vila Flor, esta será realizada no dia 22 de junho e incluirá dois 

alunos da Escola do Seixo de Manhoses. Aprovada por unanimidade. 
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• Irá realizar-se no dia 30 de março, das 9:30 às 12:00, no auditório da escola sede, a atividade 

do PAA, “Spring Break” - Projeto de prevenção de comportamentos aditivos, promovida pela 

GNR/PES e destinada aos alunos do 12.º ano de escolaridade. Atividade aprovada por unanimidade. 

• De acordo com o previsto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º54/2018 de 6 de julho, 

alterado pela Lei nº 116/2019, de 13 de setembro, o Grupo de Educação Especial propôs para 

aprovação os Programas Educativos Individuais (PEI) e os Relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP), por 

revisão das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, de alguns alunos. Foram aprovados por 

unanimidade. 

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

de Educação Especial propôs para aprovação as Adaptações Curriculares para alguns alunos. Foram 

aprovadas por unanimidade. 

• Os coordenadores de Departamento consideraram fundamental reunir o mais breve possível 

para definição/revisão e aprovação dos critérios gerais de avaliação. 

• A Professora Bibliotecária do Agrupamento solicita aos docentes da escola sede, o 

preenchimento do inquérito enviado pelo remetente avaliacao@rbe.mec.pt. 

• O Conselho Pedagógico congratulou-se com os resultados de três alunos do secundário (10.º 

e 11.º anos), nas “Olimpíadas da Química Mais”. Parabenizou o trabalho desenvolvido pelos 

discentes e pelo professor, que fará chegar esta informação aos respetivos alunos. 

 

 

 

A secretária 

 

__________________________ 

(Cristina Gonçalves) 
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