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----- Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas 15:30 horas, reuniu o Conselho 

Pedagógico, em sistema de videoconferência, com base na aplicação Google Hangouts Meet onde, para 

além dos conselheiros, estiveram como convidados, a presidente da Associação de Pais, Lara Branco, o 

representante dos alunos, Maria Gamboa Martins, os coordenadores de estabelecimentos, Graciete 

Martins e Gabriel Martins, e os membros da Direção, Ana Margarida Santos e Elsa Rodrigues, com base 

na aplicação Google Hangouts Meet. -------------------------------------------------------------------------------

---- O presidente da reunião deu início à reunião com a apresentação da ordem de trabalhos, que incluiu 

os seguintes pontos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2- Tomada de posse dos Coordenadores dos Departamento de Línguas e de Ciências Sociais e Humanas. 

3- Eleição de um membro do CP para a EMAEI, de acordo com a alínea c), ponto 3, do artigo 12º, do 

Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho. ----------------------------------------------------------------------------- 

4- Ponto de situação do Covid-19. ---------------------------------------------------------------------------------- 

5- Aprovação dos Documentos Orientadores para as Reuniões de Avaliação do 1º Período. -------------- 

6- Ponto de situação da ADD. --------------------------------------------------------------------------------------- 

7- Ponto de situação Programa de Mentoria. ---------------------------------------------------------------------- 

8- Ponto de situação das Obras nos JI do AEMC. ---------------------------------------------------------------- 

9- Ponto de situação do Programa Escola Digital. ---------------------------------------------------------------- 

10- Informações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No ponto um, foi lida e aprovada, por unanimidade dos presentes na reunião anterior, a ata da 

respetiva reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No ponto dois, Tomada de posse dos Coordenadores dos Departamentos de Línguas e de 

Ciências Sociais e Humanas.  O Diretor começou por enquadrar os aspetos relativos à cessação de 

funções das Coordenadoras de Departamento Graça Fachada e Anabela Monteiro, designadamente pelo 

facto de terem sido eleitas para o Conselho Geral. Sublinhou ainda que as docentes em questão estão a 

concluir o processo de avaliação de desempenho docente, enquanto avaliadoras internas.  De seguida 
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solicitou às docentes que apresentassem os resultados dos processos eleitorais relativos aos respetivos 

Departamentos. Agradeceu a colaboração, o envolvimento, o compromisso e profissionalismo que as 

duas docentes colocaram ao longo dos anos nas tarefas do Conselho Pedagógico, contribuindo para a 

coesão, dinâmica, e inovação do mesmo, num processo que enriqueceu não só este órgão de coordenação 

e supervisão pedagógica e orientação educativa, mas o Agrupamento como um todo. Desejou às docentes 

Anabela e Graça os maiores sucessos no desempenho das novas funções, agora no Conselho Geral. 

Por fim, o Diretor conferiu posse aos docentes Elisabete Ferreira e João Santo, os quais assumem as 

funções de Coordenadores do Departamento de Línguas e Ciências Sociais e Humanas, respetivamente. 

----- No Ponto 3, Eleição de um membro do CP para a EMAEI, de acordo com a alínea c), ponto 3, 

do artigo 12º, do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, foi lembrado que a docente Anabela Monteiro 

era o elemento do 3º ciclo/ secundário do CP na equipa da EMAEI. Dada a sua saída do CP, impôs-se a 

sua substituição. O docente Mário Rui, coordenador do Departamento das Matemáticas e Ciências 

Experimentais, voluntariou-se para o citado cargo, algo que foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Assim, irá integrar a equipa da EMAEI.---------------------------------------------------------------------------- 

----- No Ponto 4, Ponto de situação do Covid-19, foi referido pelo Diretor que regressaram do 

isolamento profilático as turmas do 7º, C, 6º A, 7º D, 9º D, 10º A, 4F do Centro Educativo e alunos da 

EB1 de Vila Nova. A autoridade de Saúde Pública tem decidido que sempre que um elemento da turma 

teste positivo, a turma deve ir para confinamento. Apesar de se respeitarem as normas de vigilância 

relativas à pandemia, de acordo com o plano de contingência do Agrupamento, nomeadamente 

distanciamento físico, uso de máscara, desinfeção constante das mãos, entre outras, a situação continua 

crítica na comunidade mirandense, pelo que se justifica o reforço da vigilância, de forma a contribuir 

para que a situação melhore.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No Ponto 5, Aprovação dos Documentos Orientadores para as Reuniões de Avaliação do 1º 

Período, foram aprovados os referidos documentos  relativos ao Pré-Escolar, ao 1º ciclo, e aos 2º, 3º e 

Ensino Secundário (constituindo dois guiões, um deles relativo aos Cursos Profissionais). O coordenador 

de Ciclos, António Costa, procedeu à apresentação dos mesmos que serão remetidos aos docentes, 

através dos Diretores de Turma, a fim de se familiarizarem com o seu conteúdo. A conselheira Paula 

Antunes informou que a reunião do 1º ciclo com as AEC’s será no dia 16, pelas 18h.---------------------- 

----- No Ponto 6, Ponto de situação da ADD, foi referido que a avaliação decorre com normalidade, de 

acordo com o calendário aprovado no CP de novembro, devendo ter lugar uma reunião online, no dia 17 

de dezembro, entre os avaliadores internos, a fim de consensualizar as classificações atribuídas. A 

adjunta do Diretor, Elsa Rodrigues, referiu que os avaliadores internos devem entrar em contacto com 

os avaliadores externos a fim de concertar a avaliação a atribuir. As datas estabelecidas são entre os dias 

10 e 17 de dezembro. Nessas reuniões online deve ser elaborada uma ata que o avaliador externo 

imprime, assina e remete para o nosso Agrupamento, a fim de acompanhar o processo do docente 
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avaliado, após a assinatura do avaliador interno. Ainda aconselhou que lessem novamente o guião, 

disponível na sala dos professores, bem como as Recomendações emanadas da reunião do CP de julho. 

A reunião da SAAD terá lugar entre os dias 4 e 8 de janeiro.---------------------------------------------------- 

----- No Ponto 7, Ponto de situação Programa de Mentoria, o Presidente do CP informou os respetivos 

Conselheiros, sobre a situação em que se encontra a implementação do Programa, tendo sido analisado 

um documento elaborado pela equipa do SPO, onde estavam referidas as etapas/ações já desenvolvidas 

e referindo-se que a realização de formação do Mentores, e aplicação nas turmas se iria desenvolver no 

2ºperíodo. Atendendo à inexistência de uma calendarização concreta, o Presidente do CP referiu que 

solicitou aos elementos do SPO que concretizassem uma calendarização, com proposta de datas e grupos 

de alunos logo no início do 2º período, por forma a operacionalizar a formação dos Mentores, e informar 

os Diretores de Turma, os Alunos Mentores e os Encarregados de Educação, para não “arrastar” a sua 

implementação pelo 2º período. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No Ponto 8, Ponto de situação das Obras nos JI do AEMC, o Presidente do CP informou que 

relativamente às Obras nos Jardins de Infância, no próximo período letivo vão ser iniciadas as obras nos 

Jardins de Infância de Casais de S. Clemente e do Vidual. Durante o período em que durarem as obras 

as crianças inscritas naqueles estabelecimentos serão transferidas para, respetivamente, o Jardim de 

Infância de Miranda do Corvo e Jardim de Infância da Escola Ferrer Correia. O Município irá assegurar 

o transporte se necessário.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ainda durante o presente ano letivo, em data por definir, o Jardim de Infância de Miranda do Corvo 

entrará também em obras, devendo nessa altura as crianças ser transferidas para o Centro Educativo. 

Aproveitou, igualmente, para informar que as obras no JI de Moinhos estão concluídas, sendo provável 

que se dê início ainda esta semana à limpeza do espaço. Quanto às obras no JI de Semide e JI de Espinho 

a indicação dada pela Divisão de Obras Municipais é que estão a decorrer dentro do calendário previsto.-

------No Ponto 9, Ponto de situação do Programa Escola Digital, de acordo com um e-mail da 

DGEsTE, e que aqui se transcreve, foi referido que: “Com vista a alcançar a meta da “Universalização 

da Escola Digital”, o Ministério da Educação implementará, a partir do corrente ano letivo, medidas 

que permitirão incrementar esta estratégia, faseadamente. O programa Escola Digital assenta em 

quatro pilares (equipamentos, conetividade, capacitação dos professores e recursos pedagógicos 

digitais), dos quais aqui se destacam o acesso a equipamentos e a conetividade. A nível infraestrutural, 

as escolas públicas serão dotadas de computadores, conetividade e licenças de software, que começam 

a chegar às escolas públicas de forma progressiva. Num primeiro momento será dada particular 

atenção aos alunos abrangidos por apoios no âmbito da Ação Social Escolar, iniciando-se com os 

alunos do escalão A que frequentam o ensino secundário, priorizando aqueles que não têm acesso a 

equipamentos eletrónicos em casa. Cada kit é composto por um computador portátil, auscultadores com 

microfone, uma mochila, um hotspot e um cartão SIM, que garante a conetividade a partir de qualquer 
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ponto do país (pressupondo uma utilização responsável de dados móveis). Foram definidos três tipos 

de computador: 1) 1º ciclo do ensino básico; 2) 2º e 3º ciclos do ensino básico; e 3) ensino secundário. 

Os tipos de equipamentos foram ajustados às necessidades de utilização expectável de cada nível 

educativo em contexto de aprendizagem.” ------------------------------------------------------------------------- 

-----Ainda neste Programa Escola Digital o Presidente do CP divulgou um conjunto de informações 

sobre este assunto, obtidas na reunião de Diretores do Centro de Formação Nova Ágora, realizada no 

dia 27.11.2020, a saber:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Estão a receber formação quatro docentes, formadores da bolsa interna do Nova Ágora – CFAE, para, 

de seguida, passarem à desmultiplicação da mesma, junto de todos os docentes das escolas associadas 

do Centro de Formação, na modalidade de oficinas. Esta formação terá por base o referencial 

DigCompEdu e será frequentada, de acordo com a resposta ao questionário de Check-in, que será 

passado a todos os docentes para identificar o nível de proficiência digital de cada um. A partir dos 

resultados, serão constituídos os grupos de formação dos diferentes níveis.---------------------------------- 

As áreas de intervenção deste programa, são:--------------------------------------------------------------------- 

-disponibilização de equipamento individual a alunos e professores (em várias fases de entrega); -

garantia de conectividade móvel gratuita para alunos e professores;----------------------------------------- 

-acesso a recursos educativos digitais (p. ex. manuais digitais e repositórios de Recursos Educativo 

Abertos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cada escola vai ter de elaborar um PADDE:  Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola. 

O PADDE terá 3 dimensões: organizacional, pedagógica e tecnológica e digital. Para a sua elaboração 

será proporcionada formação às lideranças das escolas (capacitação dos Diretores, elementos das suas 

equipas, lideranças intermédias).”---------------------------------------------------------------------------------- 

--- No Ponto 10- Informações, o presidente do CP transmitiu ainda as seguintes informações: ----------

------- Gala da Educação - No dia 17.12.2020 vão ser entregues os cheques aos melhores alunos de cada 

ano de escolaridade do ano letivo 2019/2020, nas respetivas escolas, de acordo com o seguinte mapa: -- 

 
4º ANO 
Mariana Bagagem Carvalho (5ºC – José Falcão) 

5º ANO 
Teresa de Matos Abrantes (6º A – José Falcão) 
6º ANO 
Manuel Maia Rodrigues (7º A – José Falcão) 
7º ANO 
Simão Andrade Lopes (8º E – Ferrer Correia) 
8º ANO 
Ana Luísa Bento Neves (9º F – Ferrer Correia) 
9º ANO 
Tomás José Rodrigues Francisco (D. Maria) 
10º ANO 
Carolina Seco Rodrigues (11º B – AV) 
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11º ANO 
Maria Gamboa Oliveira Martins (12º A – Psicologia e Biologia) 
12º Profissional 
Juliana Maria Alves Garrido Oliveira (Ensino Superior) 
12º ANO 
Manuel Carvalho Almeida (Ensino Superior) 

  

-  Os Diplomas dos Quadros de Mérito e Quadro de Mérito e Valor e Mérito Desportivo serão entregues 

em janeiro de 2021, o mesmo sucedendo com os Diplomas aos alunos que concluíram o Ensino 

Secundário no ano letivo 2019/2020; ------------------------------------------------------------------------------- 

- Eleições da Associação Estudantes da Escola José Falcão. O ato eleitoral vai decorrer amanhã, dia 10 
de dezembro 2020; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Depois das duas técnicas do Mentes Brilhantes terem testado negativo, o projeto retomou a sua 

atividade no dia 2 de dezembro; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Estudo Diagnóstico para Aferição das Aprendizagens nas datas inicialmente previstas, foi adiado. 

Assim, irá proceder-se à recalendarização do Estudo para o próximo mês de janeiro de 2021; ------------ 

- O agrupamento vai adquirir cerca de 25 computadores para substituir as máquinas que se encontram 

no Bloco C da Escola José Falcão e em 7 salas da Escola Ferrer Correia; ------------------------------------ 

- Irá ser instalada uma Central Telefónica em sistema VoIP que vai fazer a interligação de todo o 

Agrupamento, a partir da Escola Básica e Secundária José Falcão.--------------------------------------------- 

- A Campanha Enxovais vai decorrer a nível interno, solicitando-se que cada um ofereça algo que ajude 

a constituir, pelo menos 1 enxoval. --------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, foi analisada um conjunto de correspondência, oportunamente enviada aos Conselheiros:-- 
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-----Colocada à consideração dos presentes a análise e discussão de alguns assuntos não agendados, tal 

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

----- Assim, o presidente do CP, deu informações sobre alguns encontros/reuniões ocorridas:  

- no âmbito do processo de acompanhamento, monitorização e avaliação da implementação da AFC e 

considerando o Encontro Regional do Centro que decorreu no dia 14 de outubro de 2020, os conteúdos 

abordados se encontram disponíveis para visionamento, no site AFC, em:------------------------------------ 

 https://afc.dge.mec.pt/eventos/encontros-regionais  ---------------------------------------------------------- 

 - no âmbito do acompanhamento e monitorização da implementação dos Decretos-Lei n.º 54 e n.º 55, 

ambos de 2018, a Equipa Regional do Centro da AFC encontra-se a organizar as Reuniões de Rede que 

se pretende que continuem a ser espaços privilegiados de partilha e reflexão entre as Escolas. ----------- 

Considerando os eixos temáticos a abordar em cinco sessões de partilha e discussão paralelas, pretende 

-se a participação até três elementos do corpo docente em quatro das sessões temáticas e de um docente 

e dois alunos na sessão temática três. As reuniões, a realizar através da plataforma Zoom, estão previstas 

para o período de 11 a 22 de janeiro de 2020, no horário entre as 16H30 e as 18H00. Oportunamente, 

será dado conhecimento da (s) data (s) em que a Escola será convidada a participar: 1) ação, Gestão 

curricular, com uma participação até 3 docentes, entre Coordenadores de Departamento, Sub-

coordenadores e Direção; 2) ação, Cidadania e Desenvolvimento, como oportunidade de acompanhar 

os alunos em tempo de pandemia e que poderá contar com a participação até 3 docentes, 

preferencialmente professores que lecionam a disciplina; 3) ação “A voz dos alunos” pode contar com 

a participação de um docente e dois alunos, preferencialmente, um professor da Coordenação de Ciclos 

e o representante dos alunos no CP, o representante dos alunos no CG ou Associação de Estudantes; 4) 

ação “Organização semestral do ano letivo/das disciplinas”, a mesma poderá assumir a participação 

até 3 docentes, como docentes da Coordenação de Ciclos e Direção; 5) ação “Oportunidades da 

autonomia e da flexibilidade curricular para uma Escola Inclusiva”, e a participação inclui 3 

docentes, a saber EMAEI e Direção. ------------------------------------------------------------------------------- 

---- Foi divulgada a calendarização dos programas de intervenção de Terapia da Fala no pré-

escolar pela Equipa Multidisciplinar. ------------------------------------------------------------------------------- 

---- Foi igualmente divulgado o mapa dos apoios/terapias do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI). 

---- A terminar este ponto relativo a Informações, a docente Anabela Monteiro informou que no próximo 

dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, irá ser levada a efeito uma palestra online, 

como o Dr. Paulo Pereira, da Porta Amiga de Coimbra (AMI) que irá abordar a importância das ONG’s 

no terreno, bem como ligar o assunto aos Direitos Humanos. A ação faz parte do planificado pelo 

Conselho de Turma do 12º ano C, no âmbito da área de Cidadania e Desenvolvimento. -------------------

---- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, em 
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minuta, para efeitos imediatos, a qual foi aprovada, por unanimidade, sendo a mesma constituída por 

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

 

 
 
 
 

 
 

  
   

A secretária O Presidente do Conselho Pedagógico 

Maria da Fé Sá Marta José Manuel Simões 


