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 -------- Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, pelas quinze horas e trinta 

minutos, reuniu o Conselho Pedagógico, doravante designado por CP, no auditório da Escola Básica e 

Secundária José Falcão, em Miranda do Corvo, com a seguinte ordem de trabalhos:  --------------------------  

 -------- Ponto 1 - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;-------------------------------------------- 

 -------- Ponto 2 - Ponto de Situação Covid-19;--------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ponto 3 - Ponto de situação do processo de ADD 2019-2020 (aprovação da atualização do 

respetivo calendário);--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ponto 4 - Aprovação do Calendário das Reuniões de Avaliação do 1º Período;------------------- 

 -------- Ponto 5 - Análise do Mapa: “Alunos Medidas USA/ Sem Computador/ Net/ Desvantajoso ir 

Para Casa”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ponto 6 - Divulgação dos Critérios de Avaliação;-------------------------------------------------------- 

 -------- Ponto 7 - Ponto de Situação relativo ao Plano de Atuação - Recuperação e Consolidação das 

Aprendizagens;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ponto 8 - Implementação do Programa de Mentoria;--------------------------------------------------- 

 -------- Ponto 9 - Aprovação do novo modelo de Plano de Aplicação e Monitorização de Medidas 

Universais;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ponto 10 - Aprovação do Plano Geral de Intervenção da Equipa Multidisciplinar de 

Intervenção Multinível (CMMC);------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Ponto 11 - Aprovação do Plano do Clube do Desporto Escolar 2020/2021;------------------------ 

 -------- Ponto 12 - Informações.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A reunião contou com a presença de todos os membros do Conselho Pedagógico, doravante 

designado por CP, exceto a representante dos alunos. A convite do Presidente do CP, estiveram também 

presentes a Coordenadora da EBI/JI Ferrer Correia, o Coordenador do Centro Educativo de Miranda do 

Corvo, a representante da Associação de Pais e Enc.Educação e a representante do Pessoal não Docente.- 

 -------- Antes de dar início à ordem de trabalhos, o Presidente do CP solicitou a presença do Sr. José 

Brandão a fim de transmitir alguns esclarecimentos sobre o funcionamento das pastas dos CP na drive e 
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apresentar um tutorial para os conselheiros acederem para consultar, anexar, transferir, etc documentos 

nas referidas pastas da drive, através de CP.AEMC.EDU.PT;------------------------------------------------------ 

 -------- No ponto um - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior - a referida ata foi lida e 

aprovada por unanimidade dos presentes na reunião anterior.------------------------------------------------------ 

-------- Relativamente ao ponto dois - Ponto de Situação Covid-19 - foi referido o seguinte:--------------- 

• Dia 27.10.2020 - Aluna do 10º C testou positivo. 7 alunos e 6 docentes desta turma fizeram teste e 

testaram negativo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Dia 29.10.2020 - Docente do Centro Educativo testou positivo. Apresentou-se dia 9 de novembro. 

Turma está em isolamento até ao dia 13 de novembro;-------------------------------------------------------------- 

• Dia 01.11.2020- Aluno do Centro Educativo testou positivo;---------------------------------------------------- 

• Dia 3.11. 2020 - docente da Escola Ferrer Correia testou positivo;---------------------------------------------- 

• Uma docente da Escola Ferrer Correia esteve em quarenta…testou negativo;--------------------------------- 

• Uma assistente operacional (AO) está em isolamento profilático;-----------------------------------------------

• Dois docentes da Escola José Falcão estão em acompanhamento a filho menor;------------------------------

• Dois docentes estão em casa por doença de risco-3 alunos em casa por isolamento profilático.-------------

---------- Em seguida, o Presidente do CP solicitou que, sempre que alguém tenha conhecimento de 

qualquer caso de Covid-19 positivo, isolamento profilático, etc, reportem imediatamente à Direção, 

podendo para tal utilizar o e-mail geral da escola. Nesta comunicação, sempre que seja possível, devem 

fazer uma caracterização rápida da situação, como por exemplo identificar quem deu as ordens em causa, 

se a linha saúde 24 (SNS 24), a autoridade local de saúde (delegado de saúde) ou ambas.-------------------- 

 -------- No ponto três - ponto de situação do processo de ADD 2019-2020 (aprovação da atualização 

do respetivo calendário) – houve necessidade de rever e atualizar as datas do nosso processo de ADD, 

relativo ao ano letivo 2019-20. Esta nova calendarização, aprovada por unanimidade, surgiu em virtude 

das datas definidas pelos Diretores do Centro de Formação Nova Ágora para a entrega dos relatórios 

dos avaliados com avaliação externa e para levantar os respetivos relatórios e distribuí-los aos avaliadores 

externos, passarem a ser o dia 2 e 4 de dezembro, respetivamente.------------------------------------------------ 

-------- No que diz respeito ao ponto quatro - Aprovação do Calendário das Reuniões de Avaliação 

do 1º Período - foi aprovada, por unanimidade, a Ordem de Trabalhos para as reuniões de avaliação do 

1º período, dos 2.º, 3.º Ciclos e Secundário, com a inclusão de mais um assunto, a saber: Ponto da 

situação: Plano de atuação - recuperação e consolidação das aprendizagens.------------------------------------ 

-------- Relativamente à realização das reuniões de avaliação de final de período, e sendo que há 

necessidade de distribuir 17 blocos de reuniões, foi decidido o seguinte:-----------------------------------------

• realizar a reunião do Pré-escolar no dia  23 de dezembro, às 9:30H (Reunião de Departamento), através 

do sistema de videoconferência. Dia 29 de dezembro, a partir das 17:00h, envio das fichas de registo de 

avaliação aos/às Enc./as de Educação, pelas educadoras Titulares de Grupo, por correio eletrónico.-------- 
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• realizar as reuniões do 1º Ciclo no dia 23 de dezembro de 2020.------------------------------------------------ 

• realizar as reuniões dos 2º, 3º ciclos e secundário nos dias 18 (após o términus das aulas), 21, 22, 23 e 

28 de dezembro, se necessário. A partir das 17 horas do dia 29 de dezembro, os Docentes Titulares de 

Turma/DT enviam aos pais, por e-mail, os resultados de avaliação.----------------------------------------------- 

-------- A apreciação global dos resultados de avaliação referentes ao 1.º período, feita pelos Docentes 

Titulares de Turma/DT com os respetivos pais/encarregados de educação, será efetuada através de 

videoconferência, de acordo com o seguinte cronograma:---------------------------------------------------------- 

Dia 4 de janeiro – Pré-Escolar e 1º Ciclo – para os Docentes Titulares que o considerarem necessário;----- 

Dia 5 de janeiro para o 2º Ciclo;---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia 6 de janeiro para o 3º Ciclo;---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia 7 de janeiro para o Secundário.------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- No ponto cinco - Análise do Mapa: “Alunos Medidas USA/ Sem Computador/ Net/ 

Desvantajoso ir Para Casa” - foi feita uma análise ao mapa que se segue, referente a: “Alunos Medidas 

USA/ Sem Computador/ Net/ Desvantajoso ir Para Casa”--------------------------------------------------------- 

 

-------- No que se refere ao ponto seis - Divulgação dos Critérios de avaliação – foi destacado pelo 

Presidente do CP que os docentes: Maria da Fé, Ana Paula Costa, João Santo e Zé Manel se encontram a 

realizar a formação MAIA - Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica. 

Em seguida destacou que neste âmbito é dado grande relevo ao envolvimento dos alunos na avaliação, à 

avaliação formativa, à distribuição de feedback, à importância de um referencial comum de critérios de 

avaliação, à diversificação das ferramentas de recolha de informação, entre outros aspetos.------------------ 

-------- Posteriormente, o coordenador do departamento de expressões, Fernando Rodrigues, apresentou 

uma nova proposta de critérios de avaliação do grupo de recrutamento de Educação Física (260 e 620) no 

que diz respeito aos pesos por domínio nos diferentes regimes, a qual foi aprovada por unanimidade.------

-------- Ainda relativamente a este assunto o Presidente do CP solicitou aos coordenadores, que ainda o 

não fizeram, o envio dos Critérios de Avaliação, para a Direção até final desta semana, dia 13 de 

novembro, a fim de serem disponibilizados no site do AEMC.---------------------------------------------------- 

-------- Quanto ao ponto sete - Ponto de Situação relativo ao Plano de Atuação - Recuperação e 



Página 4 de 6 

 

Consolidação das Aprendizagens - o Presidente do CP reforçou a importância da implementação das 

estratégias/ metodologias definidas para a recuperação e consolidação das aprendizagens, assim como a 

análise do respetivo impacto na aquisição das referidas aprendizagens pelos alunos.--------------------------- 

 -------- No ponto oito - Implementação do Programa de Mentoria - constatou-se que o referido 

programa está na fase da constituição da Bolsa de Mentores. Esta Bolsa resultou das indicações feitas nos 

CT intercalares e com base nas candidaturas voluntárias a Mentor (ficha já enviada aos DT).---------------- 

 -------- Em relação ao ponto nove - Aprovação do novo modelo de Plano de Aplicação e 

Monitorização de Medidas Universais - foi destacado o facto de ter sido distribuído a todos os docentes 

o seguinte material: Nota Informativa, Guião Orientador de Mobilização de Medidas Universais e Plano 

de Mobilização e Monitorização de Medidas de Suporte à Aprendizagem - Medidas Universais.------------ 

-------- Relativamente ao ponto dez - Aprovação do Plano Geral de Intervenção da Equipa 

Multidisciplinar de Intervenção Multinível (CMMC) – o Presidente do CP informou que a Equipa 

Multidisciplinar é agora constituída por uma Técnica de Ciências da Educação, uma Socióloga e duas 

Terapeutas da Fala. O Plano Geral de Intervenção da Equipa Multidisciplinar foi aprovado por 

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

-------- Foi também considerado que as atividades desenvolvidas pelas técnicas da Biblioteca Municipal, 

AEC, Atividades de Apoio à Família, ou outras que se considerem relevantes para as crianças e alunos, se 

devem continuar a realizar, desde o Pré-Escolar ao Secundário, desde que estejam garantidas todas as 

condições de segurança, limpeza e higienização no âmbito do cumprimento dos respetivos planos de 

contingência.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Quanto ao ponto onze - Aprovação do Plano do Clube do Desporto Escolar 2020/2021 - foi 

apresentado e aprovado por unanimidade. O referido plano encontra-se na plataforma de gestão com o 

seguinte endereço: http://quadrocompetitivo.desportoescolar.min-edu.pt//index.php -------------------------- 

-------- No último ponto – Informações - o Presidente do CP deu a conhecer as seguintes informações:--

• relativamente às Reuniões Intercalares, as mesmas decorreram sem aspetos dignos de realce.-------------- 

• foi aprovado mais um projeto Europeu sobre Gamification.------------------------------------------------------ 

• o Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo reforçou o seu plano de desenvolvimento Europeu, 

abarcando três grandes áreas que são fundamentais: Projetos Erasmus+, Projetos eTwinning e Selo de 

Segurança Digital. O Selo de Segurança Digital do nosso Agrupamento passou de Bronze para Prata.-----

O Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo foi distinguido 

com o Selo de Segurança Digital de Prata, atendendo às boas 

práticas de segurança online, à formação oferecida aos docentes 

para atenderem a todas as questões relacionadas com segurança 
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digital e ciberbullying, mas também à forma como foi gerido o processo de preparação e implementação 

das aulas remotas durante a pandemia.-------------------------------------------------------------------------------

------------- 

O Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo já tinha sido distinguido como Escola eTwinning em 

2020. Agora, foi a vez de três dos seus docentes (Cândida Correia, Isabel Pratas e Luís Gonçalves) 

verem reconhecido o trabalho desenvolvido por alunas e alunos de três turmas e respetivas famílias (2º 

ano, 6ºF e 6ºG) ao longo do ano letivo de 2019/2020, com o Selo de Qualidade Europeu. Este selo 

distingue projetos que se destacaram nos diferentes países em 5 grandes áreas: Inovação Pedagógica; 

Integração Curricular; Cooperação entre parceiros; Uso das Tecnologias; Resultados, disseminação e 

Impacto.-------- 

• esta semana, iniciam-se as atividades da REEI (Rede de Escolas de Educação Intercultural), projeto 

coordenado pelo ACM, DGE e Fundação Aga-Khan e o Projeto Engenheiras por 1 Dia, que foi criado há 

3 anos pela Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade.---------------------------------------------------- 

• revisão do Regulamento Interno - solicita-se às respetivas estruturas que encaminhem para os elementos 

da equipa encarregue da respetiva revisão do documento as sugestões, propostas e/ou correções a 

considerar no respetivo processo. A equipa é constituída pelos seguintes elementos: António Paulo Costa, 

Júlia Correia, Graça Conde, Maria José Andrade, Paula Antunes e Mário Rui.---------------------------------- 

-------- De seguida, foi analisada um conjunto de correspondência, oportunamente enviada aos 

Conselheiros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Logo depois, foi colocada à consideração dos presentes a análise e discussão de alguns assuntos 

não agendados, tal foi aprovado por unanimidade. Assim, foi referido o seguinte:----------------------------- 

● o IAVE apresentou um Estudo Diagnóstico para Aferição do Desenvolvimento das Aprendizagens. 

“Assim, para que as escolas e o próprio sistema educativo possam implementar as medidas mais 

adequadas para colmatar eventuais défices de aprendizagem, e dando cumprimento às alíneas h) e i) do 

ponto 20 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, torna-se necessário 

aferir o estado das aprendizagens desenvolvidas, bem como o contexto em que estas decorreram. Para 

este efeito, será efetuado um estudo diagnóstico, com a aplicação de tarefas aos alunos, relativas às 

literacias de Matemática, Ciências, Leitura e Informação, e questionários de contexto a alunos, 

professores e escolas, a fim de recolher informação relevante para o sistema educativo e para as 

escolas.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● o coordenador dos CEF/Cursos Profissionais, docente Francisco Borges, referiu que "no âmbito do 

processo de Garantia da Qualidade do Ensino Profissional, realiza-se no próximo dia 24 de novembro, às 

18:30h, uma reunião do Grupo de Reflexão da Qualidade, envolvendo a equipa SGQ, diretores de turma 

e de curso, representantes dos encarregados de educação e dos alunos dos cursos profissionais. Esta 
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reunião visa a recolha de contributos e sugestões dos diferentes intervenientes com o objetivo de 

valorizar o ensino e a formação profissional".------------------------------------------------------------------------ 

● “a docente Anabela Monteiro, enquanto coordenadora do Programa Parlamento dos Jovens- 

secundário,  informou os presentes que da parte da coordenação nacional do referido programa foi 

enviado um mail com um questionário a ser preenchido pelo diretor do Agrupamento, com o apoio da 

equipa do Parlamento dos Jovens da nossa escola. O referido questionário pretende auscultar qual a 

escolha da nossa escola quanto à realização das Sessão Distrital e da Sessão Nacional. Dadas as 

limitações da situação pandémica, a docente, de acordo com os outros elementos da equipa, sugeriu que a 

sessão distrital, bem como a nacional, se deveria realizar, mas com apenas um representante de cada 

escola. Tal permitiria não apenas uma atividade presencial, muito significativa para os alunos envolvidos, 

como seriam garantidas as precauções necessárias perante a situação que estamos a viver. Os 

conselheiros concordaram com a sugestão."-------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 seis 

páginas numeradas, rubricadas e assinadas por mim, que a secretariei, e pelo presidente da reunião.-------- 

 

 

  

O secretário O Presidente do Conselho Pedagógico 

Fernando Rodrigues José Manuel Simões 


