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-----Aos 8 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, pelas 17 horas, reuniu o Conselho 

Pedagógico, em sistema de videoconferência, onde, para além dos conselheiros, estiveram 

como convidados, a presidente da Associação de Pais, Lara Branco, o representante dos alunos, 

Manuel Almeida, os coordenadores de estabelecimentos, Graciete Martins e Gabriel Martins, 

os membros da Direção, Ana Margarida Santos, Elsa Rodrigues, Luísa Fernandes e Paula 

Sousa e ainda a Assessora da Direção, Cristina Costa, tendo-se, no início, juntado o Assistente 

Técnico José Brandão, com base na aplicação Google Hangouts Meet. ------------------------------ 

-----O presidente da reunião começou por pedir autorização para incluir na Ordem de Trabalhos 

um ponto prévio, relativo ao novo formato da página oficial do Agrupamento, criada com um 

forte contributo do Assistente Técnico acima identificado, que possibilitou uma pequena mostra 

do aspeto que terá a dita página, pese ainda o facto de não se encontrar finalizada. Sobre este 

trabalho, o diretor do Agrupamento, secundado por todos os presentes, agradeceu a boa vontade 

e o excelente trabalho realizado pelo referido técnico, a avaliar pelo que foi visto. De seguida, 

deu-se início à análise da Ordem de Trabalhos, que incluiu os seguintes pontos: ------------------- 

1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.------------------------------------------------ 

2- Ratificação de medidas/orientações no âmbito do regresso às aulas presenciais do 

Pré-Escolar.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Aprovação de alterações relativas ao PE@D.---------------------------------------------------- 

4- Aprovação de orientações relativas aos critérios de avaliação considerando o PE@D e 

o regresso às aulas presenciais (artigo 18º, da Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto; 

artigo 22º, da Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto e artigo 20º, da Portaria n.º 226-

A/2018, de 7 de agosto, conjugados com: ROTEIRO – Princípios Orientadores para uma 

Avaliação Pedagógica em Ensino a Distância (E@D) e Importância da Avaliação 

Pedagógica em Ensino a Distância (E@D)).--------------------------------------------------------- 

5- Aprovação da reformulação do calendário de ADD e procedimentos que lhe são 

inerentes, decorrentes da Circular B20028014G de 14.04.2020.------------------------------ 

6- Aprovação de Documentos Orientadores – Reuniões de avaliação do 3º período (Pré-

Escolar, 1º, 2º 3º Ciclos e Secundário).--------------------------------------------------------------- 

7- Aprovação do secretariado de exames.------------------------------------------------------------ 

8- Aprovação do calendário de exames de equivalência à frequência do ensino 

secundário.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

9- Aprovação das propostas dos respetivos departamentos relativas à adoção de 

Manuais Escolares 2020/2021.----------------------------------------------------------------------- 

10- Informações.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----No primeiro ponto da reunião foi lida e aprovada, por unanimidade dos presentes, a ata da 

reunião de maio.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----No segundo ponto da Ordem de Trabalhos, Ratificação de medidas/orientações no âmbito do 

regresso às aulas presenciais do Pré-Escolar, o Presidente do CP referenciou o documento 

anteriormente enviado aos elementos do CP o qual enquadrava a Reabertura do Pré-Escolar. Dada a 

palavra aos Conselheiros(as) para que se pronunciassem sobre o mesmo, a coordenadora do 

Departamento da Educação Pré-escolar tomou a palavra.  Apresentou um documento, onde as 

docentes do Departamento manifestam a sua discordância no que respeita à reorganização dos 

grupos de crianças, distribuição de serviço e horários, por não se verificar conformidade com as 

normas da DGS. Acrescentou, ainda, que as medidas tomadas contrariam o Estatuto da Carreira 

Docente. O diretor partilhou um documento com os procedimentos adotados para a reabertura do 

Pré-Escolar, onde, através de uma abordagem cronológica, analisou e clarificou a situação, bem 

como as razões das medidas tomadas. No seguimento partilhou também um pedido de 

esclarecimento do Sindicato dos Professores da Região Centro, avançado na sequência de uma 

queixa que lhes terá sido dirigida relativamente à matéria em apreço, bem como as questões que 

devolveu à referida estrutura sindical para que esclareça quais são as situações que levantam 

apreensões, anomalias e irregularidades que imputa ao Agrupamento. De seguida, o documento das 

medidas/orientações de regresso às atividades presencias do Pré-Escolar, foi colocado à votação 

tendo sido ratificado, por maioria, com um voto contra. Foi reforçado, pelo presidente da reunião 

que como referido na reunião da Direção com todas as Educadoras, efetuada no dia 28 de maio, 

bem como no documento enviado a todos os membros do CP em 1 de junho, que na sequência da 

avaliação da primeira semana do funcionamento de cada Pré-Escolar estar disponível para 

introduzir eventuais alterações que sejam consideradas, quer pelas Educadoras quer pelas respetivas 

famílias, pertinentes e justificadas, desde que as mesmas não impliquem aumento de recursos 

humanos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----De seguida, foi partilhado o balanço relativo à 1ª semana de funcionamento efetuado pela 

docente Paula Sousa, junto de todas as Educadoras, tendo sido considerado como muito positivo, 

embora haja alguns constrangimentos, como ainda a não colocação da Educadora para o Pré-

Escolar do Vidual. Não obstante, a referida docente Paula Sousa permaneceu toda a semana a 

colmatar a ausência de colocação da referida Educadora no JI do Vidual, articulando com a outra 

Educadora ali em atividade. O presidente do CP manifestou que caso fosse a vontade das 

Educadoras e dos respetivos Encarregados de Educação, o horário das mesmas poderia ser alterado 

para os horários praticados antes do encerramento das atividades. Tal proposta foi aprovada, por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, Aprovação de alterações relativas ao PE@D, foi 

aprovada, por unanimidade, a inclusão do representante do CP na Equipa de Apoio Pedagógico do 
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PE@D, Mário Rui Henriques, ficando a equipa assim constituída, de acordo com o esquema que se 

segue:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Equipa de Apoio Pedagógico 

Direção  Ana Margarida Santos 

Conselho Pedagógico  Mário Rui Henriques 

Coordenações de Ciclos  Todos os Coordenadores, com 

assessoria, no Ensino Básico, da docente Camila Cosme 

Coordenação de titulares de turma  Cândida Correia 

Coordenador dos Cursos CEF e Profissionais  Francisco 

Borges 

EMAEI  Isabel Borges 

 
-----De seguida, foi analisada e aprovada a inclusão no PE@D, o conteúdo das seguintes Estruturas 

de Apoio:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) ---------------------------------------- 

Educação Especial-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apoio direto prestado aos alunos.-------------------------------------------------------------------------------- 

Apoio Educativo---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ELI/SNIPI----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATE - Apoio Tutorial Específico-------------------------------------------------------------------------------- 

GAAF – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família------------------------------------------------------------ 

AAAF – Pré-Escolar----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atividades de enriquecimento curricular (AEC) -------------------------------------------------------------- 

Serviços de Psicologia e Orientação Vocacional -------------------------------------------------------------- 

Biblioteca Escolar-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CRI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ainda relativamente a este ponto foi analisada um conjunto de informação de monitorização 

dos processos em curso, considerando os “alunos mais fragilizados” designadamente:---------------- 

◘-Serviços Especializados de Apoio Educativo - Educação Especial do período de 16 de março a 

31 de maio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◘-Educação Especial do período de16 de março e 31 de junho.------------------------------------------- 

-Equipa Local de Intervenção Precoce na Infância de Miranda do Corvo/Penela --------------------- 

 Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) do período de 16 de março e 31 de 

maio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◘-EMAEI do período de 16 de março e 31 de junho.--------------------------------------------------------- 

◘-SPO – Serviços de Psicologia e Orientação.--------------------------------------------------------------- 

-----No quarto ponto da Ordem de Trabalhos, Aprovação de orientações relativas aos critérios de 

avaliação, considerando o PE@D e o regresso às aulas presenciais (artigo 18º, da Portaria n.º 

223-A/2018 de 3 de agosto; artigo 22º, da Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto e artigo 20º, da 
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Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto, conjugados com: ROTEIRO – Princípios Orientadores para 

uma Avaliação Pedagógica em Ensino a Distância-E@D e Importância da Avaliação Pedagógica 

em Ensino a Distância -E@D), os presentes consideraram, por unanimidade, que devido à 

complexidade deste ponto, às várias propostas enviadas pelos diversos grupos disciplinares, à 

reflexão necessária para um trabalho cuidado e minucioso que este ponto deveria passar para último 

na presente reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----No quinto ponto da Ordem de Trabalhos, Aprovação da reformulação do calendário de ADD 

e procedimentos que lhe são inerentes, decorrentes da Circular B20028014G de 14.04.202051, 

a conselheira Elsa Rodrigues apresentou uma proposta de calendário, salientando as alterações a 

que o mesmo foi sujeito, devido à situação excecional resultante da pandemia do vírus Covid 19. 

Assim sendo, foi adiada a entrega dos relatórios de 15 de junho para 3 de julho para os docentes 

contratados e docentes do quadro com os requisitos de OA e formação contínua já cumpridos. Os 

docentes avaliados este ano letivo com requisitos de OA e/ou formação contínua pendentes 

entregam o relatório de autoavaliação até ao dia 30 de outubro. Todos os outros docentes que não 

são avaliados este ano letivo, entregam o respetivo relatório até dia 31 de julho. A proposta de 

calendário, com as respetivas reformulações, foi aprovada por unanimidade. ---------------------------- 

-----Ainda sobre a ADD, e para além da reformulação dos respetivos calendários de ADD, será 

enviado a todos os docentes um documento orientador com recomendações da SADD e de medidas 

para aplicação por parte dos avaliadores internos e avaliados, no processo de ADD, incorporando 

algumas das sugestões elencadas pelos avaliadores internos no ano letivo anterior, bem como para a 

elaboração do relatório de autoavaliação.----------------------------------------------------------------------- 

----- No sexto ponto da Ordem de Trabalhos, Aprovação de Documentos Orientadores – 

Reuniões de avaliação do 3º período (Pré-Escolar, 1º, 2º 3º Ciclos e Secundário), foram 

aprovados, por unanimidade, os referidos documentos.------------------------------------------------------ 

-----No sétimo ponto da Ordem de Trabalhos, Aprovação do secretariado de exames, foi 

aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No oitavo ponto da Ordem de Trabalhos, Aprovação do calendário de exames de 

equivalência à frequência do ensino secundário e cursos profissionais, o mesmo será aprovado 

na próxima reunião do Conselho Pedagógico na medida em que a direção ainda não possui o 

calendário das provas orais da disciplina de Espanhol. Tal é importante, para não haver 

sobreposição de datas que levem à remarcação de datas no citado calendário.---------------------------- 

----- No nono ponto da Ordem de Trabalhos, Aprovação das propostas dos respetivos 

departamentos relativas à adoção de Manuais Escolares 2020/2021, foram aprovadas as 

propostas emanadas dos diversos grupos disciplinares, exclusivamente relativas aos manuais do 

Ensino Profissional, na medida em que de acordo com o Anexo I, ao Despacho n.º 4947-B/2019, de 

16 de maio de 2019, foi suspensa a adoção de novos manuais escolares, com efeitos a partir do ano 

letivo de 2020/2021.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----No décimo ponto da Ordem de Trabalhos, Informações, o presidente do Conselho Pedagógico 

referiu o seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Foi divulgado um link relativo às regras de segurança a adotar nos recintos escolares do Pré-

Escolar, o qual se aconselha seja divulgado nas comunidades dos respetivos estabelecimentos 

escolares e suas famílias: https://www.dgeste.mec.pt/downloads/COVID_PreEscolar.mp4------------ 

- A EB1 de Lamas voltou a destacar-se na geração depositrão. O CP cumprimentou e enalteceu a 

excelência do trabalho que continua a ser desenvolvido naquela freguesia pelos alunos, pelas 

respetivas docentes e comunidade em geral.------------------------------------------------------------------- 

- No Concurso Uma Aventura Literária, foram distinguidos, entre 14.043 trabalhos a concurso, os 

Trabalhos Coletivos dos alunos: 3º Prémio ex-aequo- Desenho 3º ciclo- David caetano e David 

Carvalho, orientados pela docente Graça Manaia. Os conselheiros presentes na reunião foram 

unanimes em congratular os referidos jovens, destacando o êxito alcançado e a coordenação da 

docente. No concurso Euroscola os alunos do Agrupamento: Vasco Dias- 11ºA e Alexandre 

Penicheiro- 11ºA tiveram um brilhante desempenho que os guindou ao 2º lugar distrital. O 

presidente do Conselho Pedagógico destacou a qualidade do trabalho da sua autoria, exortando-os a 

prosseguir no caminho dos princípios e dos valores que são intrínsecos ao exercício de uma 

cidadania responsável.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Agrupamento vai continuar a integrar a REEI – rede de Escolas de Educação intercultural.--- 

-----De seguida foi analisada um conjunto de correspondência, oportunamente enviada a todos os 

Conselheiros, da qual se destaca:-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Colocada à consideração dos presentes a análise e discussão de alguns aspetos não agendados, 

tal foi aprovado por unanimidade:---------------------------------------------------------------------------- 

- A Subcomissão da ELI/SNIPI deu indicações à equipa em 17 de março de 2020 para entrar em 

teletrabalho, considerando o COVID-19.----------------------------------------------------------------------- 
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Entretanto, na sequência das Orientações para reabertura da Educação Pré-escolar e na ausência de 

diretrizes do SNIPI, a ELI/SNIPI solicita indicações sobre o que a Direção do Agrupamento 

considera que sejam os procedimentos mais adequados. “Organização do espaço- Assegurar os 

apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos técnicos e/ou docentes da 

Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa multidisciplinar de apoio à 

educação inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com o educador e com as equipas locais a 

funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI).”-------------- 

● Em virtude da suspensão das atividades do Clube do Desporto Escolar (CDE), no dia onze de 

março, devido à pandemia Covid-19, o Coordenador do Departamento de Expressões apresentou 

uma proposta do grupo de EF (260 e 620) no sentido de alterar os critérios de atribuição do “Quadro 

de Mérito Desportivo 2019/2020”, a qual foi aprovada por unanimidade.--------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto quatro da Ordem de Trabalhos, Aprovação de orientações relativas 

aos critérios de avaliação considerando o PE@D e o regresso às aulas presenciais (artigo 18º, 

da Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto; artigo 22º, da Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto e 

artigo 20º, da Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto, conjugados com: ROTEIRO – Princípios 

Orientadores para uma Avaliação Pedagógica em Ensino a Distância (E@D) e Importância da 

Avaliação Pedagógica em Ensino a Distância (E@D)), transferido para o final da presente reunião,  

e após uma longa e aturada análise das várias propostas e suas implicações, considerando o 

adiantado da hora, os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a proposta do presidente da 

reunião de continuar a mesma no próximo dia 15 de junho, segunda feira, pelas 17h, igualmente 

pelo sistema de videoconferência. ------------------------------------------------------------------------------- 

-----Assim sendo, já no dia 15 de junho, foi feita a leitura e análise das diversas propostas, 

constatando-se que, apesar de as propostas serem diferentes entre si, o resultado final era muito 

semelhante em termos do que se considera ser a avaliação do 3º período com aulas síncronas, 

assíncronas e presenciais, dependendo do nível e disciplinas da escolaridade. Houve a preocupação, 

nas intervenções que tiveram lugar de uma maior uniformização nos ajustes dos critérios de 

avaliação aprovados no início do ano letivo, sob proposta dos diversos departamentos, a fim de 

evitar possíveis situações de confusão que levassem tanto alunos, como encarregados de educação a 

interpretações que não fossem claras. Assim sendo, aprovou-se, por unanimidade, o seguinte: em 

aulas do secundário, em regime presencial, mantêm-se os critérios do início do ano, sem qualquer 

ajuste. Nos restantes anos, será atribuído um peso de 20% ao terceiro período e 80% ao segundo 

período. No peso do terceiro período incluem tanto a parte cognitiva, dos saberes adquiridos, como 

a atitudinal. Sob proposta e com a concordância de todos conselheiros, o presidente do CP irá, 

juntamente com a equipa da direção passar a documento escrito o resultado e decisão deste ponto da 

Ordem de Trabalhos, para posterior comunicação aos Encarregados de Educação, Alunos e 

Docentes do Agrupamento.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Antes do término da presente reunião foi aprovado, por unanimidade, um voto de pesar pelo 

falecimento da ex-docente de Geografia da Escola José Falcão, Maria Emília Osório, no passado dia 

11 de junho. Mais se salientaram os anos de dedicação ao ensino da referida professora que sempre 

demonstrou competência, disponibilidade e simpatia para com todos da comunidade educativa com 

quem privou.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata 

em minuta, para efeitos imediatos, a qual foi aprovada, por unanimidade, sendo a mesma 

constituída por nove páginas numeradas, rubricadas e assinadas por mim, que a secretariei, e pelo 

presidente da reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------  

  

O Presidente do Conselho Pedagógico A Secretária 

______________________________ 

(José Manuel Simões) 

          ______________________________ 

(Anabela Nunes Monteiro) 

 

 

 

 

 
 


